
Nª 24.797 Preço banca: R$ 3,50

Volta de cobrança do IOF sobre
crédito renderá cerca de R$ 2 bi

Bolsonaro: país pode terminar 2020
com mais empregos do que em 2019
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País registra criação de 394,9 mil
vagas de emprego em outubro

Indústrias do Mercosul e
da UE pedem urgência
para acordo comercial

www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

EURO

Comercial
Compra:   5,31
Venda:       5,31

Turismo
Compra:   5,13
Venda:       5,45

Compra:   6,32
Venda:       6,33

Esporte

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

20º C

Sexta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Mutações não
estão

aumentando
velocidade de
transmissão

do
coronavírus
O novo coronavírus está

sofrendo mutação à medida que
se espalha pelo mundo na pan-
demia, mas nenhuma das muta-
ções atualmente documentadas
parece torná-lo capaz de se pro-
liferar mais rápido, disseram ci-
entistas na quarta-feira (25).

Em um estudo, a partir de
dados globais de genomas de
vírus realizado com 46.723 pes-
soas com covid-19 em 99 paí-
ses, os pesquisadores identifi-
caram mais de 12,7 mil mutações
no vírus SARS-CoV-2.

Página 3

OMS:
milhões de
mortes por

ano podem ser
evitadas com

atividade
física

Até 5 milhões de mortes por
ano poderiam ser evitadas no
mundo com um aumento da ati-
vidade física, estimou a Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS), ao lançar linhas orien-
tadoras para a área.

O combate ao sedentarismo
deve ser praticado em todas as
idades e mesmo por pessoas
com condicionantes físicas por
motivo de doença, defendeu a
OMS, ao anunciar as novas di-
retrizes.

A organização sugeriu, nes-
se contexto, que devem ser des-
tinadas pelo menos duas horas
e meia a cinco horas, por sema-
na, para atividade aeróbica mo-
derada a vigorosa, no caso dos
adultos.  Página 3

As confederações das indús-
trias dos países do Mercosul e
da Europa pediram urgência para
a ratificação do acordo comercial

entre os dois blocos. As entida-
des assinaram  na quinta-feira (26)
declaração conjunta, em que de-
fendem a implementação do acor-

do o mais rápido possível para
criar oportunidades de negócios
e promover o desenvolvimento
sustentável.      Página 3
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Guilherme Samaia otimista
após “férias” da Fórmula 2

A Fórmula 2 retorna neste
final de semana após um lon-
go intervalo – praticamente 60
dias – sem corridas. A catego-
ria de acesso à Fórmula 1 se
reúne no Bahrein para os dois
últimos encontros da tempo-
rada. O primeiro, já neste final
de semana, acontece no circui-
to completo, de 5.412 metros,
com corridas no sábado (28) e
domingo (29) válidas pela 11ª
e penúltima etapa do ano. Na
semana seguinte, será o cir-
cuito externo, de 3.543 metros.

Um intervalo longo, mas
positivo na visão do brasilei-
ro Guilherme Samaia, que faz
em 2020 a sua primeira tempo-

rada em um dos mais difíceis e
competitivos campeonatos de
automobilismo do mundo. “Usei
esse tempo para absorver e di-
gerir muitas coisas, as informa-
ções coletadas durante o ano, em
uma temporada muito comprimi-
da, densa e intensa. Foi um tem-
po bom para todos nós, pilotos
e equipes, analisarem tudo e se
encontrarem. Mantive contato
constante com a equipe, que tem
trabalhado muito, buscado novas
alternativas e caminhos, e fiz um
trabalho bem intenso de prepa-
ração”, afirmou.

O piloto de 24 anos, que com-
pete pela equipe espanhola Cam-
pos Racing, coloca o fato de já

ter andado no Bahrein com o car-
ro da Fórmula 2 como um dos que
regem seu otimismo. “Chego já

conhecendo a pista e desde os
testes de pré-temporada percor-
remos um longo caminho de

aprendizado e evolução, que
poderei colocar em prática ago-
ra. Este tempo sem corridas foi
bom para dar uma zerada nas
energias. De qualquer manei-
ra, temos de ir para a pista para
poder saber onde realmente
estamos. Só que no âmbito
geral eu estou otimista na bus-
ca por pontos”, finalizou.

A Fórmula 2 realiza sua cor-
rida longa, ou Sprint Race, no
sábado (28) às 6h35 no horário
de Brasília, com a duração de
uma hora; no domingo (28)
acontece a Feature Race, de 45
minutos, em que os oito primei-
ros da corrida 1 largam em or-
dem inversa, às 7 horas.

F
ot

o/
 D

ut
ch

 P
ho

to
 A

ge
nc

y

Marcelo Henriques parte para o primeiro
desafio da reta final da GT Sprint Race 2020

A GT Sprint Race Brasil
2020 terá sua penúltima etapa
nos dias 27 e 28 de novem-
bro, no Autódromo Interna-

cional José Carlos Pace, em In-
terlagos (SP). As duas corridas
acontecerão no sábado e são
muito importantes para quem

ainda briga pelo título da tem-
porada. O piloto mineiro Mar-
celo Henriques (Mais 1 Café /
Action 360 / D4U / Finca Arroyo
Baru), que tem como companhei-
ro Alex Seid, é um deles e está
feliz por correr em um circuito
no qual já conseguiu inúmeros
resultados positivos.

“É especial correr em Inter-
lagos, uma pista que gosto mui-
to e na qual aconteceram os me-
lhores momentos da minha vida
até aqui. Mas o principal é ter
as pessoas que a gente ama por
perto, assistindo ao vivo. Isso
para mim tem um valor enorme.
De quebra, ainda chegamos
nesta reta final com campeona-
to com grandes chances de tí-

tulo”, destaca.
A classificação atual da ca-

tegoria PROAM confirma a boa
expectativa de Marcelo. A du-
pla ocupa a terceira colocação,
a apenas 11 pontos dos líderes,
Weldes Campos e Josimar Jr ,
ambos com 127, e são muitos
pontos em jogo nas etapas fi-
nais. O primeiro passo será nes-
te sábado e o piloto está bas-
tante concentrado e com o ob-
jetivo de buscar bons resulta-
dos e avançar na classificação.

Marcelo Henriques também
ressalta a importância de todos
os parceiros em um ano atípico
em razão da pandemia de Covid
19. “Preciso agradecer meus pa-
trocinadores. À Mais1 Café, es-

sencial pra me trazer aqui nes-
ta reta final em condições de
brigar pelo título, à Action 360,
parceiros há mais de 2 anos, à
D4U, que veio pro time este
ano, e ao Centro Pilotagem
Roberto Manzini, onde sou
instrutor há 2 anos ensinando
e aprendendo na pista onde
tenho mais lembranças feli-
zes”, afirma.

A etapa de Interlagos da
GT Sprint Race terá transmis-
sões ao vivo das duas corri-
das pelas redes sociais da ca-
tegoria e YouTube dos Acele-
rados. A Corrida 2 ainda será
mostrada pelo BandSports,
que também resgatará um
compacto da corrida 1.
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Pelo quarto mês consecu-
tivo, o saldo de geração de em-
pregos ficou positivo. Foram
criadas 394.989 vagas com
carteira assinada em outubro,
resultado de 1.548.628 admis-
sões e de 1.153.639 desliga-
mentos. O resultado recorde
na série histórica iniciada em
1992 está no Cadastro Geral
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgado na
quinta-feira  (26) pelo Minis-
tério da Economia.

O estoque, que é a quanti-
dade total de vínculos ativos,
em outubro chegou a

38.638.484, variação de 1,03%
em relação ao mês anterior.
No acumulado do ano, o saldo
é negativo em 171.139, decor-
rentes de 12.231.462 admis-
sões e de 12.402.601 desliga-
mentos.

Dos cinco grandes
grupamentos de atividades eco-
nômicas, quatro tiveram saldo
positivo no emprego em outu-
bro. O principal foi o setor de
serviços, que abriu 156.766
novas vagas. No comércio fo-
ram criados 115.647 postos; na
indústria, 86.426; na constru-
ção, 36.296.              Página 3
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IBGE: esperança de vida
 do brasileiro aumentou
31,1 anos desde 1940

SP investirá R$ 700 milhões
no Programa Dinheiro Direto

na Escola

Governo cria plataformas de
gestão de documentos e

divulgação de atos

Procon-SP tem
atendimento especial

para Black Friday
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O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (26) o
repasse de mais R$ 700 milhões
para o Programa Dinheiro Dire-
to na Escola (PDDE-SP) em
2021. Além disso, haverá mu-
danças nos critérios de repasse
do recurso.

O repasse do PDDE-SP é
transferido para a Associação de
Pais e Mestres (APM) das es-
colas para que realizem peque-
nas reformas, manutenções
emergenciais e adquiram equi-
pamentos de forma mais ágil e
menos burocrática, e contribu-
am para a melhoria do ambiente
escolar e do ensino.

 “O Programa Dinheiro Di-
reto na Escola aumentou o valor
dos repasses, modernizou e ti-
rou a burocracia, agilizando os
repasses para as escolas estadu-
ais”, disse Doria.

Em 2020, primeiro ano do
PDDE-SP, as 5,1 mil escolas
estaduais receberam R$ 700
milhões: R$ 650 milhões e R$
50 milhões específicos para a
COVID-19. Os R$ 700 milhões

representam um valor 13 vezes
superior aos destinados em anos
anteriores.

“Com o PDDE-SP, as esco-
las estaduais ganharam agilida-
de para executar recursos a qual-
quer momento do ano letivo. E
a Secretaria da Educação pode
realizar a transferência direta de
verba às APMs, com agilidade,
sem carga de trabalho excessiva
ou muita burocracia”, destaca o
Secretário de Estado da Educa-
ção, Rossieli Soares.

Até 2019, os critérios para a
distribuição do PDDE-SP con-
sideravam apenas um valor fixo
por escola e um valor per capita
por aluno, a partir da quantidade
de alunos matriculados. Neste
ano, a partir de escuta feita na
rede, o Governo de São Paulo
fez uma adequação dos critéri-
os para o repasse da verba do
PDDE-SP. A partir da inclusão
de novos critérios, o valor per
capita dos alunos matriculados
em escolas de tempo integral
passará a ser maior do que das
regulares, dado que os alunos

ficam mais tempo na escola.
Outro critério adicionado

será o Índice Paulista de Vulne-
rabilidade Social (IPVS), da Fun-
dação Seade. Serão priorizadas
com um montante maior de re-
curso as escolas localizadas em
áreas de vulnerabilidade alta e
muito alta.

A área em que a escola está
construída também passará a ser
avaliada. Dessa forma, serão
contempladas com um repasse
maior as escolas construídas em
áreas mais amplas, visto que es-
tas unidades possuem custo de
manutenção maior.

Outra novidade é que as es-
colas que dispõem de salas de
recurso vão receber um valor
destinado para sua manutenção.
As unidades que ainda não têm
poderão usar a verba do PDDE-
SP para sua implementação.

Os novos critérios buscam
aprimorar ainda o PDDE-SP, por
meio de um repasse mais equâ-
nime, que contemple melhor às
necessidades da rede. O cálculo
da quantia de cada escola será

feito pela Secretaria de Estado
da Educação.

Para receber o recurso, as
escolas terão de fazer um Plano
de Aplicação Financeira. Assim,
poderão prever a quantia desti-
nada para custeio, para realizar
gastos com pequenos reparos ou
manutenção, por exemplo, e a
quantia destinada para capital,
que pode ser destinada para a
aquisição de equipamentos, den-
tre outros investimentos.

O PDDE-SP foi instituído em
setembro de 2019, por meio da
Lei 17.149. Antes da implemen-
tação do PDDE-SP, a Seduc reali-
zava convênio com o Fundação
para o Desenvolvimento da Edu-
cação (FDE), para a qual eram re-
passados os recursos às APMs.

A FDE, por sua vez, firmava
convênio com cada APM. A ne-
cessidade de realizar tantos con-
vênios gerava burocracia e uma
grande dificuldade de gestão, re-
sultando em atraso na execução da
obra ou na reposição do material,
que era um dos principais pontos
de reclamação da rede.

Concluída identificação de vítimas de acidente
O governo de São Paulo con-

cluiu, na madrugada de quinta-
feira, (26), a identificação e li-
beração dos corpos das 41 víti-
mas do acidente ocorrido na
Rodovia Alfredo de Oliveira
Carvalho (SP-249), em Taguaí,
na manhã de quarta-feira, (25).
O acidente ocorreu após a coli-
são entre um ônibus que trans-
portava funcionários de uma
empresa têxtil e um caminhão.

Para atuar no caso, no muni-
cípio e na capital paulista, fo-
ram escalados cerca de 50 pro-
fissionais das polícias Civil e
Técnico-Científica. Outra

equipe, de 21 policiais técni-
co-científicos, composta por
médicos legistas, auxiliares de
necropsia e atendentes de ne-
crotério, foi destacada para a
região de Avaré.

Além dos policiais militares
e bombeiros que, desde as pri-
meiras horas da manhã, fizeram
o resgate das vítimas e a preser-
vação do local do acidente, cer-
ca de 50 profissionais das polí-
cias Civil e Técnico-Científica
participaram das atividades da
força-tarefa tanto na região de
Taguaí quanto na capital paulis-
ta. O quadro do Instituto Médi-

co-Legal (IML) de Botucatu e
Itapetininga também foi reforça-
do para dar contas das demandas
relacionadas ao acidente.

Em nota, o governo informa
que o Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt
(IIRGD), da Polícia Civil, en-
viou uma equipe com nove pro-
fissionais especializados em
datiloscopia - técnica de reco-
nhecimento pelas impressões
digitais - para auxiliar na con-
firmação da identidade das ví-
timas.  Houve ainda um reforço
de dez policiais, que permane-
cem na sede do instituto, na ca-

pital, para acelerar o processo de
liberação dos corpos aos fami-
liares.

“A Polícia Militar também
reforçou o policiamento no en-
torno das unidades do IML, para
garantir a segurança da popula-
ção que buscava informações
sobre as vítimas do acidente. As
investigações sobre a colisão
estão a cargo da Delegacia de
Taguaí, que vai instaurar inqué-
rito policial para apurar os fatos.
Ao todo, 41 corpos foram iden-
tificados e liberados aos seus
familiares”, acrescenta o infor-
me. (Agência Brasil)

Governo do Estado anuncia a contratação
de 5,8 mil policiais militares e civis

O Governador João Doria
anunciou, na quinta-feira (26), a
contratação de 5.875 policiais
militares e civis, aprovados em
concursos públicos que haviam
sido suspensos em razão da pan-
demia. Parte dos profissionais
iniciarão suas atividades no se-
gundo semestre 2021.

 “É um importante reforço na
Segurança Pública do Estado. A
polícia de São Paulo, tanto a Ci-
vil como a Militar, são as polí-
cias mais bem preparadas e trei-
nadas do Brasil”, afirmou Doria.

Para a Polícia Militar, serão
nomeados 2.100 soldados de 2°
classe de um edital de 2019, que
estava suspenso. Após a nomea-

ção, esses candidatos irão tomar
posse e iniciar o Curso Superi-
or Técnico de Polícia Ostensiva
e Preservação da Ordem Públi-
ca, na Escola Superior de Sol-
dados. As aulas devem começar
em dezembro deste ano e a pre-
visão é que a turma esteja apta
para o policiamento preventivo
no final do ano que vem.

Além destes, está prevista,
para o primeiro semestre de
2021, a nomeação de mais
2.700 soldados de 2° classe e
190 alunos-oficiais de outros
dois concursos suspensos, dos
anos de 2019 e 2020, respecti-
vamente.

Para atividades de polícia ju-

diciária, serão nomeados 885
profissionais, sendo 32 delega-
dos, 600 investigadores, 54
agentes de telecomunicação, 30
papiloscopistas, 86 auxiliares de
papiloscopista e 83 agentes po-
liciais.

Após a nomeação, esses can-
didatos também tomarão posse
e, em seguida, iniciarão o curso
de formação na Academia de
Polícia Dr. Coriolano Nogueira
Cobra (Acadepol). Assim como
na PM, a turma deve iniciar as
aulas em dezembro deste ano,
sendo que o curso tem uma du-
ração média de seis meses.

Na atual  gestão,  foram
contratados mais de 7,1 mil

policiais, sendo 5.060 mili-
tares, 1.323 civis e 765 téc-
nico-científicos. Todos já es-
tão em plena atividade, refor-
çando a segurança no Estado.
Além disto, outros 3,5 mil
profissionais passam atual-
mente por formação, sendo
3.361 policiais militares en-
tre soldados e alunos-oficiais
e 218 delegados para a Polí-
cia Civil.

“Muito brevemente, tere-
mos 16.602 policiais novos
atendendo a população de São
Paulo”, destacou o General
João Camilo Pires de Cam-
pos, Secretário da Segurança
Pública do Estado.

Novo projeto da Ponte Santos-Guarujá
é apresentado ao Governo Federal

A Secretaria de Logística e
Transporte de São Paulo entre-
gou para o Governo Federal, na
última quinta-feira (19), o novo
projeto da ligação seca entre as
margens do Porto de Santos,
executado pela Ecovias. A pedi-
do da Autoridade Portuária e dos
demais órgãos envolvidos, a con-
cessionária desenvolveu uma al-
ternativa de projeto, com repo-
sicionamento e aumento da dis-
tância entre os pilares.

A alteração resultou num vão
principal de 750 metros — que
se tornará o maior da América
Latina — e com altura de 85
metros a partir do nível do mar.
As medidas eliminam qualquer
interferência operacional atual e
também com as ampliações de
projetos futuros do Porto.

Essa é a terceira vez que a
empresa revisita o projeto para
atender todos os requisitos ne-
cessários de implantação da In-
terligação entre Margens. O pri-
meiro projeto contava com 320
metros de vão. No segundo se-
mestre, trabalhou-se uma nova
proposta, que aumentava a dis-
tância para 400 metros de vão.

Embora as configurações
anteriores já atendessem a navi-
os maiores do que os que circu-
lam atualmente no Porto de San-
tos, que têm restrições naturais
impostas pela geografia do canal,
a concessionária, a pedido da Se-
cretaria de Transportes e Logís-
tica, decidiu rever seus estudos e
conseguiu encontrar uma solução
que amplia ainda mais a capaci-
dade de navegação sob a ponte,
sem qualquer interferência nos
terminais portuários instalados.

Os estudos para a elaboração

do projeto contaram ainda com
o Simulador de Tanque de Pro-
vas, respeitado laboratório de
engenharia naval da USP/Poli,
que apontou não haver obstácu-
los à expansão do Porto no pro-
jeto da ponte.

O secretário de Logística e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto, destacou o avan-
ço do projeto e sua importância
para a Baixada Santista. “Temos
um projeto eficiente e rápido
para atender a uma demanda cen-
tenária da população e de todos
os setores da economia que gi-
ram em torno do maior porto da
América Latina. A ponte não re-
quer dinheiro público, uma óti-
ma solução ainda mais nos tem-
pos atuais com as dificuldades
impostas pela pandemia”.

O projeto foi analisado tam-
bém pelo Serviço Regional de
Proteção ao Voo de São Paulo
do Departamento de Controle
do Espaço Aéreo do Comando da
Aeronática, que declarou que
não há prejuízo para a operação
do Aeroporto, com a necessida-
de somente de sinalização e ilu-
minação específica.

Dentre os benefícios da In-
terligação entre Margens, está a
adequação a qualquer possível
ampliação no Porto de Santos e
um segundo acesso ao Porto
com adequações à Av. Perimetral
e alças de entrada e saída; com-
patibilidade com a ampliação da
linha férrea e eliminação do cru-
zamento em nível da linha com a
Av. Perimetral na região da Ale-
moa; melhora no acesso ao ae-
roporto de Guarujá sem qualquer
interferência na sua operação.

A Interligação entre Margens

também vai reduzir o percurso
entre Santos e Guarujá dos atu-
ais 45 km para menos de 20 km;
vai otimizar a operação da balsa
Santos-Guarujá em até 50%; re-
duzir de 1h para 20 minutos o
tempo de viagem das cargas; e
promover o aumento da circula-
ção de pessoas e bens entre as
cidades da Baixada Santista.

Todos esses benefícios, sem o
uso de recursos públicos, enquan-
to vai gerar mais de 4 mil empre-
gos diretos e indiretos durante a sua
execução. Resultando também
maior integração da região com a
economia estadual e nacional, além
do desenvolvimento da área conti-
nental de Santos e Guarujá.

Hoje, 10 mil caminhões pas-
sam pela rodovia Cônego Domê-
nico Rangon diariamente. Com
a nova estrutura, a projeção é que
a ponte absorva 60% dessa de-
manda. Além disso, por também
ser uma solução de mobilidade,
a ponte deve receber cerca de
50% dos veículos que hoje uti-
lizam a travessias de balsas.

A infraestrutura projetada
tem 7,5 quilômetros de exten-
são, sendo 1,1 quilômetros de
travessia em ponte pênsil e o
restante em viadutos. A propos-
ta conecta a Via Anchieta, na al-
tura do km 64, à Rodovia Cône-
go Domênico Rangoni, no km
250, o que viabiliza, inclusive,
um segundo acesso à avenida
portuária. Por não se tratar de
uma obra contratual, a conces-
sionária submeteu todos os es-
tudos à avaliação da Artesp
(Agência Reguladora de Trans-
portes do Estado de São Paulo),
a quem cabe autorizar a inclusão
das melhorias no contrato esta-

belecido com a concessionária.
O projeto foi integralmente

pensado para não causar qual-
quer restrição adicional ao Por-
to. Além disso, parte do investi-
mento previsto, em torno de R$
500 milhões são destinados a
melhorias para o Porto, com a
construção do segundo acesso à
Av. Perimetral, em alinhamento
ao projeto funcional da SPA
(Santos Port Authority), que
prevê além de uma nova ligação
entre a SP-150 (Via Anchieta) e
a Av. Perimetral, adequação do
viário neste trecho, eliminando
o cruzamento em nível da Av.
Perimetral com a linha férrea. O
projeto viabiliza também um
novo acesso direto à Cônego
Domênico Rangoni pela pista
oeste, além de melhorar o aces-
so já existente na pista Leste.

No que diz respeito à fauna
e flora, a Ecovias projetou a Pon-
te com baixo impacto ambien-
tal, que serão observados espe-
cialmente com o corte pontual
da vegetação nos locais de ins-
talação dos pilares de sustenta-
ção e em um trecho marginal da
Rodovia Cônego Domênico
Rangoni. Além disso, o projeto
garante a vazão natural do fluxo
das águas superficiais e a livre
circulação dos peixes e outros
animais aquáticos da região.

Em relação à população da
Baixada Santista, por não serem
executadas em áreas urbanas, as
obras não exigem desapropria-
ções ou remanejamento de fa-
mílias para instalação da nova
estrutura. Além disso, a Ponte
irá valorizar e permitir o desen-
volvimento da área continental
de Santos.

M Í D I A S
A coluna de política do jornalista  Cesar Neto   é publicada

diariamente na imprensa (São Paulo - Brasil) desde 1993 . O site
www.cesarneto.com  recebeu a Medalha Anchieta (Câmara pau-
listana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista).
Twitter  @cesarnetoreal   ...  Email  cesar@cesarneto.com

+
CÂMARA (SP)
Quem não perde tempo com explicações sobre não ter sido

reeleito é o vereador Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS que
é o ex-PTN). Filho do governador paulista Mario Covas (faleci-
do em 2001) e tio do prefeito de São Paulo Bruno Covas pode
concorrer ao Congresso 2022

+
PREFEITURA
Quem tá indo pro debate na tv Globo é Bruno Covas (PSDB),

porque tem nas mãos os números que lhe dão a reeleição no do-
mingo (29 novembro 2020). Quem não tá nada tranquilo é o Bou-
los (PSOL), porque nem a ex-prefeita Erundina (ex-PT, ex-PSB
e agora PSOL) e muito ...

+
PAULISTANA
... menos Lula (dono do PT), Ciro (PDT que foi Brizolista), e

PSB meia-boca sem o ex-governador (SP) França - além dos par-
tidos PCB (genérico) e Unidade Popular (ambos com fundamen-
tos falidos no Século 20) não ajudaram o seu PSOL (criado de
um racha com o PT do ‘mensalão’)

+
ASSEMBLEIA (SP)
Quem segue dizendo - se tivesse aceito - seria hoje a vice-

Presidente da República é a deputada mais votada da História pros
Parlamentos estaduais brasileiros (cerca de 2 milhões de votos
em 2018). Será que Janaína Paschoal (PSL que foi Bolsonarista)
tentará o Congresso em 2022 ?

+
GOVERNO (SP)
João Doria (PSDB ‘liberal de centro’) voltou a atacar Bolso-

naro, deixando claro que se a Anvisa não atestar a vacina sino-
paulista Sinovac vai usá-la em todo o território paulista. Quanto a
uma 2ª onda, quem tá negando - na cidade de São Paulo - é o
Secretário (Saúde) Edson Aparecido

+
CONGRESSO (BR)
Uma pergunta tá no ar, tanto na Câmara Federal como no Se-

nado : quantos dos 513 deputados e 81  senadores dos demais
partidos sem ser o DEM (ex-PFL) vão apoiar possível mudança
regimental pra que os atuais presidentes das Mesas (Maia e Al-
columbre) sejam reeleitos ?

+
PRESIDÊNCIA (BR)
Agora que o mundo sabe que ele não será candidato na chapa

que será formada pelo Bolsonaro (ex-PSL e ainda sem partido)
pra 2022, o vice - general Mourão - tá liberado pra fazer média
com Democratas (USA) e com o governo chinês, por ser o único
que não pode ser demitido

+
PARTIDOS (BR)
Por quê será que tanto o PCB - (parte 2) porque o original foi

extinto por Roberto Freire pra fundar seu PPS (hoje CIDADA-
NIA) - como o recém fundado UP (Unidade Popular) não pinta-
ram com força na propaganda da chapa do Boulos (PSOL), candi-
dato a prefeito de São Paulo ?

+
H I S T Ó R I A S
O que rolou ontem na Argentina - em relação a ida do povo

pra aglomerações nas ruas por conta da morte do ex-jogador
Maradona - é a prova provada de que fanatismos e tolices não têm
limites em nenhum lugar do mundo. O mutante Corona vírus (Co-
vid19) tá agradecendo
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Mutações não estão
aumentando

velocidade de
transmissão do

coronavírus
O novo coronavírus está sofrendo mutação à medida que se

espalha pelo mundo na pandemia, mas nenhuma das mutações
atualmente documentadas parece torná-lo capaz de se proliferar
mais rápido, disseram cientistas na quarta-feira (25).

Em um estudo, a partir de dados globais de genomas de vírus
realizado com 46.723 pessoas com covid-19 em 99 países, os
pesquisadores identificaram mais de 12,7 mil mutações no vírus
SARS-CoV-2.

“Felizmente, descobrimos que nenhuma dessas mutações
está fazendo a covid-19 se espalhar mais rapidamente”, disse
Lucy van Dorp, professora do Instituto de Genética da Uni-
versity College de Londres e uma das líderes do estudo.

“Precisamos permanecer vigilantes e continuar monito-
rando novas mutações, particularmente à medida que as vaci-
nas são lançadas.”

Sabe-se que os vírus sofrem mutações o tempo todo e al-
guns – como os da gripe – mudam com mais frequência do
que outros.

A maioria das mutações é neutra, mas algumas podem ser
vantajosas ou prejudiciais aos vírus e outras podem reduzir a efi-
cácia das vacinas. Quando os vírus mudam assim, as vacinas de-
vem ser adaptadas regularmente para garantir que estão atingin-
do o alvo certo.

Com o vírus SARS-CoV-2, as primeiras imunizações a mos-
trarem eficácia poderiam obter aprovação regulatória e começar
a ser usadas antes do fim deste ano.

Entre mais de 12.706 mutações identificadas, cerca de 398
parecem ter ocorrido repetidamente e de forma independente,
disseram os pesquisadores no estudo, publicado no periódico
acadêmico Nature Communications.

Entre as 398 mutações, os cientistas se concentraram em 185,
que eles descobriram ocorrer pelo menos três vezes de forma
independente durante a pandemia.

Os pesquisadores não encontraram evidências de que alguma
das mutações comuns esteja aumentando a transmissibilidade do
vírus. Em vez disso, eles disseram que as mutações mais comuns
são neutras para o novo coronavírus. (Agencia Brasil)

OMS: milhões de
mortes por ano

podem ser evitadas
com atividade física
Até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas

no mundo com um aumento da atividade física, estimou a
Organização Mundial da Saúde (OMS), ao lançar linhas ori-
entadoras para a área.

O combate ao sedentarismo deve ser praticado em todas
as idades e mesmo por pessoas com condicionantes físicas
por motivo de doença, defendeu a OMS, ao anunciar as no-
vas diretrizes.

A organização sugeriu, nesse contexto, que devem ser des-
tinadas pelo menos duas horas e meia a cinco horas, por se-
mana, para atividade aeróbica moderada a vigorosa, no caso
dos adultos.

Para crianças e adolescentes, a média recomendada é de
uma hora por dia.

De acordo os dados da OMS, um em cada quatro adultos
não pratica exercício físico suficiente, o mesmo se passan-
do com quatro em cada cinco adolescentes.

“Globalmente, estima-se que isso custe US$ 54 bilhões
em cuidados diretos de saúde e mais US$ 14 bilhões em
perda de produtividade”, diz o documento.

A OMS alertou que a atividade física regular é fundamen-
tal para a prevenção e o controle de doenças cardíacas, dia-
betes tipo 2 e câncer.

Ajuda também a diminuir os sintomas de depressão e an-
siedade, “reduzindo o declínio cognitivo” e melhorando a
memória e saúde do cérebro.

Com as novas linhas orientadoras, pretende-se ainda in-
centivar a prática regular de atividade física durante a gravi-
dez e o pós-parto, destacando igualmente os “valiosos bene-
fícios para a saúde” em pessoas que vivem com deficiências.

As recomendações abrangem todas as idades. Os idosos
são aconselhados a incluir na rotina atividades que estimu-
lem o equilíbrio e a coordenação, bem como o fortaleci-
mento muscular, para ajudar a prevenir quedas e melhorar a
condição física, que influencia diretamente a saúde.

Citado em comunicado, o diretor-geral da OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, afirmou que ser fisicamente ativo é
fundamental para a saúde e o bem-estar: “Pode ajudar a adi-
cionar anos à vida e vida a anos.”

Tedros Adhanom lembrou que cada movimento conta, es-
pecialmente em meio às restrições associadas à pandemia
de covid-19.

“Devemos todos nos mover todos os dias, com seguran-
ça e criatividade”, afirmou.

No guia, a OMS defende que toda a atividade física é be-
néfica e pode ser feita de várias formas, desde o desporto
até exercícios no dia a dia, a jardinagem, a caminhada ou a
dança. (Agencia Brasil)

As confederações das indús-
trias dos países do Mercosul e
da Europa pediram urgência para
a ratificação do acordo comer-
cial entre os dois blocos. As en-
tidades assinaram  na quinta-fei-
ra (26) declaração conjunta, em
que defendem a implementação
do acordo o mais rápido possí-
vel para criar oportunidades de
negócios e promover o desen-
volvimento sustentável.

O documento foi divulgado
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), pela União In-
dustrial Argentina (UIA), pela
União Industrial Paraguaia
(UIP), pela Câmara de Indústri-
as do Uruguai (CIU) e pela Bu-
sinessEurope na quinta-feira.

Para as entidades, o acordo,
firmado no ano passado, mas que
depende de aprovação dos par-
lamentos de todos os países en-
volvidos, trará ganhos para as

indústrias tanto do Mercosul
como da União Europeia. Os
países sul-americanos terão
acesso a um mercado desenvol-
vido e altamente integrado à eco-
nomia mundial. As indústrias
europeias se beneficiarão por
oportunidades de negócios tra-
zidas pela abertura do Mercosul.

De acordo com a CNI, cerca
de 65% do comércio entre o
Mercosul e a União Europeia
está sujeito a barreiras tarifári-
as ou não tarifárias. Para a enti-
dade brasileira, a liberalização
gradual das tarifas favorecerá
exportações e investimentos
bilaterais, contribuindo para o
crescimento dos dois blocos e
abrindo portas para coopera-
ções em áreas que vão do cli-
ma à saúde. A entidade também
acredita que o acordo permiti-
rá modernizar a pauta de ex-
portações do Brasil, concentra-

da em produtos primários.

Agenda ambiental
A declaração conjunta des-

taca que o capítulo sobre desen-
volvimento sustentável do acordo
entre o Mercosul e a União Euro-
peia é o mais avançado entre os
acordos comerciais no mundo.
Um dos exemplos citados foi a
obrigatoriedade de as partes im-
plementarem efetivamente o
Acordo de Paris, que pretende
controlar as emissões de gases re-
lacionados ao efeito estufa.

Segundo a CNI, o Brasil pode
dar um exemplo na agenda glo-
bal de sustentabilidade. O país
emite quase seis vezes menos
gás carbônico que a Coreia do
Sul e quase sete vezes menos que
a Austrália.

Micro e pequenas empresas
Outro ponto que a entidade

brasileira considera positivo é a
abertura do acesso de micro e
pequenas empresas ao merca-
do internacional. Para a CNI,
o acordo beneficia as fábricas
de pequeno e de médio porte,
ao reduzir a burocracia alfan-
degária e as exigências de tes-
tes e de certificações especí-
ficas.

A declaração conjunta citou,
como exemplos de benefícios
conjuntos, a remoção de tarifas
elevadas, o acesso a mercados
de compras governamentais
(quando empresas estrangeiras
vencem licitações nacionais),
regras de facilitação do co-
mércio, a redução de barreiras
não tarifárias e a proteção de
um número expressivo de in-
dicações geográficas (produ-
tos com origem geográfica
comprovada) para ambos os la-
dos. (Agencia Brasil)

País registra criação de 394,9 mil
vagas de emprego em outubro

Pelo quarto mês consecuti-
vo, o saldo de geração de empre-
gos ficou positivo. Foram cria-
das 394.989 vagas com carteira
assinada em outubro, resultado
de 1.548.628 admissões e de
1.153.639 desligamentos. O re-
sultado recorde na série histó-
rica iniciada em 1992 está no
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), di-
vulgado na quinta-feira  (26)
pelo Ministério da Economia.

O estoque, que é a quantida-
de total de vínculos ativos, em
outubro chegou a 38.638.484,
variação de 1,03% em relação ao
mês anterior. No acumulado do
ano, o saldo é negativo em
171.139, decorrentes de
12.231.462 admissões e de
12.402.601 desligamentos.

Dos cinco grandes grupa-
mentos de atividades econômi-
cas, quatro tiveram saldo positi-
vo no emprego em outubro. O
principal foi o setor de serviços,
que abriu 156.766 novas vagas.
No comércio foram criados
115.647 postos; na indústria,
86.426; na construção, 36.296.

Segundo o secretário do
Trabalho, Bruno Silva Dalcol-
mo, em abril as admissões ca-
íram e as demissões registra-
ram alta, em função da crise
gerada pela pandemia de covid-
19. Esse efeito do início da
pandemia levou o saldo de em-
pregos formais a permanecer
negativo ao longo do ano. “As
admissões encolheram muito,
chegaram a 40% do volume nor-
mal, durante o mês de abril. E

houve pico de demissões tam-
bém. Isso abriu um déficit gran-
de no mês de abril. A partir daí,
podemos notar uma progressiva
retomada do ritmo normal da
economia. Mas como as empre-
sas demitiram muito durante o
mês de abril e depois já estavam
muito enxutas, é natural que as
demissões perdessem ritmo”,
disse.

Atualmente, acrescentou o
secretário, as contratações estão
em crescimento. “No momento
de reabertura da economia, de
retomada forte como está acon-
tecendo agora, isso documenta-
do por gastos de cartão de cré-
dito, de energia elétrica, falta de
matéria-prima, é natural que as
admissões crescessem em ritmo
mais forte do que as demissões”,
acrescentou.

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que até o
fim do ano é possível recupe-
rar os empregos perdidos no
início da pandemia de covid-
19. Para o ministro, ao obser-
var o saldo acumulado do ano
até outubro, negativo (mais
demissões que contrações)
em menos de 200 mil
(171.139), é possível prever
que 2020 terminará sem per-
das de empregos. “A pandemia
atingiu tragicamente as famí-
lias brasileiras, derrubou os
empregos, atingiu pessoal-
mente todos nós. Mas reagimos
com resiliência, soubemos fazer
o distanciamento social para pro-
teger as nossas vidas e, ao mes-
mo tempo, manter a economia

girando para proteger os nossos
empregos e nossas empresas. E
podemos terminar o ano perden-
do zero de empregos no merca-
do formal. Nesta recessão, que
nos jogou ao fundo do posso, não
perdemos o rumo, nos levanta-
mos, e estamos criando empre-
gos em alta velocidade”, disse,
ao participar do início da cole-
tiva virtual para a apresentação
dos resultados do Caged.

Guedes acrescentou que o
resultado foi tão bom que pode
não ser possível melhorar. “A
notícia é extraordinária. É tão
boa que é difícil melhorar. Acho
que não vamos conseguir criar
ainda mais empregos. Mas só a
indicação de que podemos ter-
minar o ano com zero, é extra-
ordinário”, ressaltou.

O ministro reforçou que a
economia brasileira segue em
rápida recuperação. “Desde
1992, o Brasil não criava tantos
empregos em um mês. A econo-
mia continua retornando em V,
rápida recuperação, gerando
emprego em um ritmo acelera-
do”, disse Guedes.

O mês foi positivo nas cin-
co regiões do país: no Sudeste,
o saldo ficou em 186.884 pos-
tos; no Sul, resultado de 92.932;
no Nordeste, foram criados
69.519 empregos formais; no
Centro-Oeste, 25.024; e no Nor-
te, 20.658 vagas.

Também houve saldo positi-
vo em todas as unidades federa-
tivas, com destaque para São
Paulo (119.261 novas vagas),
Minas Gerais (42.124) e Paraná

(33.008). Em termos relativos,
os estados com maior variação
em relação ao estoque do mês
anterior foram Santa Catarina,
Ceará e Amazonas.

Em outubro, houve saldo po-
sitivo de 10.611 empregos na
modalidade trabalho intermiten-
te, resultado de 19.927 admis-
sões e 9.316 desligamentos
(278 trabalhadores assinaram
mais de um contrato desse tipo).
As novas contratações ocorre-
ram principalmente no setor de
serviços, que teve saldo de 5.692
postos, seguido de construção
(1.895 postos), indústria (1,6
mil), comércio (1.056) e agro-
pecuária (368).

Nos contratos de regime de
tempo parcial, o saldo foi de
1.328 empregos, consequência
de 14.742 admissões e 13.414
desligamentos (46 empregados
celebraram mais de um contra-
to nessa modalidade). As vagas
foram abertas principalmente no
comércio (638 postos) e nos
serviços (614). A indústria ge-
rou 217 novos postos e a agro-
pecuária, 21.

Houve ainda 15.331 desliga-
mentos mediante acordo entre
empregador e empregado em
outubro, envolvendo 10.043 es-
tabelecimentos (38 empregados
realizaram mais de um desliga-
mento). Nos dados por ativida-
de econômica, esses acordos
distribuíram-se por serviços
(7.262), comércio (3.409), in-
dústria (2.736), construção
(1.420) e agropecuária (504).
(Agencia Brasil)

Procon-SP tem atendimento especial
para Black Friday

O Procon de São Paulo (Pro-
con-SP) disponibilizou um es-
paço em seu site para atender as
reclamações referentes a pro-
moções da Black Friday, evento
que ocorre nesta sexta-feira
(27). Segundo a entidade, a re-
clamação registrada será envia-
da imediatamente para o forne-
cedor, que terá até dez dias para
dar uma solução ao consumidor.

“A defesa do consumidor
terá prioridade total. Tome cui-

dado, siga nossas dicas e denun-
cie. Estamos atentos, e as empre-
sas que tentarem transformar essa
data promocional em uma dor de
cabeça para o consumidor serão
punidas exemplarmente”, desta-
cou o diretor executivo do Pro-
con-SP, Fernando Capez.

Ao entrar no site do Procon
na internet, o consumidor terá
acesso a uma janela específica
para fazer a reclamação sobre
problemas relacionados à Black

Friday. É possível informar quei-
xas como maquiagem de descon-
to, mudança de preço ao finali-
zar a compra, pagamento com
boleto bancário indisponível e
pedido cancelado após a conclu-
são da compra, além dos casos
de não entrega, demora ou pro-
duto ou serviço entregue com
defeito.

Tradicional nos Estados Uni-
dos, a Black Friday (sexta-feira
negra) ocorre depois do feriado

de Ação de Graças e marca o iní-
cio da temporada de compras de
fim de ano. O comércio aprovei-
ta a data para promover liquida-
ções especiais e atrair mais con-
sumidores.

O Procon-SP recomenda
que, ao fazer as denúncias e re-
clamações, o consumidor indi-
que o endereço da loja e apre-
sente os prints das telas demons-
trando o que ocorreu de errado
com a compra.(Agencia Brasil)

Indústria paulista mantém expansão
no ano apesar de queda em outubro

As vendas reais da indústria
de São Paulo registraram leve
queda de 0,4% em outubro com
relação a setembro, segundo le-
vantamento da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), divulgado  na quinta-fei-
ra (26). No entanto, as vendas
reais estão 12,7% acima do ní-
vel pré-pandemia - fevereiro de
2020 -, o que, segundo a entida-
de, reflete o bom desempenho
das vendas da indústria a partir
do mês de maio. De maio a ou-
tubro, o crescimento acumula-
do foi de 48,7%.

O indicador de horas traba-
lhadas na produção da indústria
paulista subiu 1,9% em outubro,
na comparação com o mês ante-
rior, apontando a sexta alta conse-
cutiva. No acumulado de maio a
outubro, o aumento foi de 33,3%.
Em relação a fevereiro, esse indi-
cador teve aumento de 1,4%.

O Nível de Utilização da Ca-
pacidade Instalada (Nuci) atingiu
77,2%, aumentando 0,3 ponto
percentual frente a setembro, sen-
do esse o sexto aumento seguido.
O Nuci está 1,5 ponto percentual
acima do nível pré-pandemia. A
Fiesp acrescenta, porém, que o
indicador está 2,2 pontos percen-
tuais abaixo da média histórica de
79,4%, o que representaria ocio-
sidade da indústria paulista, na ava-
liação da entidade.

Os salários reais médios ca-
íram 0,3% em outubro, em com-
paração com o mês anterior.
Apesar da melhora nos indicado-
res anteriores em relação ao pe-
ríodo pré-pandemia, o item sa-
lários reais em outubro ficou
3% menor do que o verificado
em fevereiro.

De acordo com a pesquisa
Sensor, também divulgada pela
Fiesp, a indústria de transforma-

ção paulista se mantém em re-
cuperação em novembro em re-
lação ao seu nível de atividade,
quando registrou 53,8 pontos, na
série com ajuste sazonal. Esse
resultado é superior ao de outu-
bro e indica continuidade da ex-
pansão da atividade industrial no
mês corrente, segundo a entida-
de. É o terceiro mês consecuti-
vo que o Sensor registra resul-
tado positivo - números acima
dos 50 pontos sinalizam melho-
ra da atividade industrial.

O item mercado também
está aquecido, segundo avaliou
a Fiesp, já que o indicador cres-
ceu de 53,3 pontos em outubro
para 56,4 pontos em novembro.
Outro item com resultado posi-
tivo é o de vendas: em novem-
bro, foi registrado 54,2 pontos
contra 52,9 pontos em outubro.
Como também está acima de 50
pontos, é esperado aumento das

vendas no mês.
O indicador de nível de es-

toque teve queda, ao atingir 53,9
pontos contra 55,0 pontos no
mês de outubro, o que, segundo
a Fiesp, mostra que os estoques
estão sendo ajustados.

O resultado abaixo de 50
pontos é o nível de emprego, que
registrou 46,8 pontos em no-
vembro, variando negativamen-
te em relação a outubro quando
marcou 48,6 pontos. Esse resul-
tado indica a expectativa de de-
missões na indústria paulista,
conforme a federação.

Já o investimento teve resul-
tado também positivo em rela-
ção a outubro, chegando a 52,4
pontos em novembro, ou seja,
um crescimento de 2,3 pontos.
Resultados acima dos 50 pontos
indicam aumento dos investi-
mentos no período, informou a
Fiesp. (Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
disse na quinta-feira (26) que as
projeções indicam que o país
pode terminar o ano de 2020
com mais empregos do que em
2019. Ele comemorou o resul-
tado positivo na criação de em-
pregos formais, segundo balan-
ço do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged), divulgado pelo Ministério
da Economia, que apontou um
saldo positivo de 394,9 mil em-

pregos em outubro.
“Desde julho, agosto e se-

tembro, tivemos superávit, sal-
do positivo, no Caged. Agora,
levando-se em conta outubro, o
Caged nos deu um superávit de
400 mil novos empregos com
carteira assinada. Se nós acredi-
tarmos em projeções, vamos ter-
minar o ano, no mês de dezem-
bro, com mais gente empregada
do que dezembro do ano passa-
do. Isso atravessando uma pan-

demia”, disse durante cerimônia
no Palácio do Planalto que mar-
cou o lançamento de um novo
sistema de gestão documental
digital do governo.

Na quinta-feira (26), o Mi-
nistério da Economia divulgou
que, pelo quarto mês consecuti-
vo, o saldo de geração de empre-
gos no Caged ficou positivo.
Foram criadas 394.989 vagas
com carteira assinada em outu-
bro, resultado de 1.548.628 ad-

missões e de 1.153.639 desli-
gamentos. O resultado é um re-
corde na série histórica iniciada
em 1992.

Atualmente, a estimativa da
população desocupada no Brasil
é de cerca de 13,5 milhões, se-
gundo a última edição da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad), publicada em
outubro pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE). (Agencia Brasil)

Fachin manda governo do Rio se
explicar sobre operações policiais

O minis tro Edson Fachin,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), oficiou na quinta-feira
(26) o governo do Rio de Ja-
neiro para que apresente, no
prazo de cinco dias, as justifi-
cativas para a realização de
operações em favelas, depois
de um aumento recente no nú-
mero de mortes por intervenção
policial no estado.  

Fachin determinou que o go-
verno fluminense forneça todas
justificativas apresentadas pelas
autoridades policiais para reali-
zar ao menos nove operações
policiais nos últimos meses. Ele
também ordenou que as autori-

dades estaduais apresentem os
ofícios que detalharam os cui-
dados tomados na realização das
diligências.

Em junho, o ministro conce-
deu uma liminar (decisão provi-
sória) determinando que, en-
quanto durar a pandemia do novo
coronavírus, as operações poli-
ciais em favelas do Rio de Ja-
neiro sejam realizadas somente
em situações excepcionais, de-
vendo para isso ser justificadas
por escrito junto ao Ministério
Público. A decisão foi confirma-
da e endurecida pelo plenário do
Supremo em agosto.

No despacho de quinta-feira

(26), Fachin determinou ainda
que o Ministério Público do Rio
de Janeiro (MPRJ) encaminhe
ao Supremo, no prazo de cinco
dias, o teor das investigações
abertas para a apurar todas as
mortes decorrentes de interven-
ções policiais ocorridas desde a
concessão da liminar.

A decisão de Fachin ocorre
após uma coalizão de partidos e
entidades de combate à violên-
cia pedirem providências ao Su-
premo diante do aumento recen-
te no número de mortos por in-
tervenção policial no Rio. Na
petição, são descritas nove ope-
rações policiais que ocorreram

mesmo com as restrições do
Supremo. Numa delas, no com-
plexo da Maré, uma grávida foi
baleada e perdeu o bebê.

Segundo dados do Instituto
de Segurança Pública (ISP) do
Rio de Janeiro, em julho des-
te ano, houve 50 mortes por
intervenção de agentes do Es-
tado, uma queda de 74% em
relação ao mesmo mês do ano
anterior. Em setembro, foram
52 mortes, queda de 66%. Em
outubro, entretanto, o núme-
ro subiu para 145 mortes, ape-
nas uma a menos do que no
mesmo mês do ano anterior.
(Agencia Brasil)

A expectativa de vida dos
homens passou de 72,8 anos em
2018 para 73,1 anos em 2019 e
a das mulheres foi de 79,9 anos
para 80,1 anos. Desde 1940, a
esperança de vida do brasileiro
aumentou em 31,1 anos. Uma
pessoa nascida no Brasil em
2019 tinha expectativa de viver,
em média, até os 76,6 anos.

Essas são algumas informa-
ções das Tábuas Completas de
Mortalidade para o Brasil, refe-
rentes a 2019, divulgadas  na
quinta-feira (26) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). A expectativa de
vida fornecida pelo estudo é um
dos parâmetros para determinar
o fator previdenciário, no cálcu-
lo das aposentadorias do Regi-
me Geral de Previdência Soci-
al.

Segundo o IBGE, em 1940,
uma pessoa ao completar 50
anos, por exemplo, tinha uma
expectativa de viver mais 19,1
anos. Já em 2019, a esperança
de vida para uma pessoa nessa
faixa etária seria de 30,8 anos.
Atualmente vive-se, em média,
quase 12 anos mais.

No entanto, a expectativa de
vida muda conforme a idade da
pessoa e o sexo, sendo que a taxa
de mortalidade dos homens é
sempre superior à das mulheres.
Aos 20 anos, a chamada sobre-
mortalidade masculina atinge
seu pico. Em 2019, um homem
de 20 anos tinha 4,6 vezes mais
chance de não completar os 25
anos do que uma mulher do mes-
mo grupo de idade.

De acordo com o demógra-
fo do IBGE, Fernando Albuquer-
que, na faixa entre 15 e 34 anos,
existe maior disparidade entre a
taxa de mortalidade da popula-
ção masculina em relação à fe-
minina. “Isso ocorre devido à
maior incidência de óbitos por
causas externas ou não naturais,
como homicídios e acidentes,
que atingem com maior intensi-
dade a população masculina jo-
vem. A expectativa de vida mas-
culina no país poderia ser supe-
rior à que se estima atualmente,
se não fosse o efeito das mor-
tes prematuras de jovens por cau-
sas não naturais”.

Entretanto, de forma geral,

IBGE: esperança de vida do
brasileiro aumentou 31,1 anos

desde 1940
em todas as faixas houve declí-
nio da mortalidade ao longo do
tempo. Para o IBGE, o fato de
que, em 1940, a população de 65
anos ou mais representava 2,4%
do total e, em 2019, o percentu-
al passou para 9,5% é um indi-
cativo de que os brasileiros es-
tão vivendo por mais tempo.

Segundo o instituto, um
modo de se perceber esse mo-
vimento de maior longevidade é
observar a probabilidade de uma
pessoa que atingiu os 60 anos
chegar aos 80 no país. “A dimi-
nuição da mortalidade nas idades
mais avançadas fez com que as
probabilidades de sobrevivência
entre 60 e os 80 anos de idade
tivessem aumentos considerá-
veis entre 1980 e 2019 em to-
das as unidades da federação,
chegando a alguns casos a mais
que dobrarem as chances de so-
brevivência entre estas duas ida-
des”, disse Albuquerque.

Em 1980, de cada mil pes-
soas que chegavam aos 60 anos,
344 atingiam os 80 anos de ida-
de. Em 2019, esse número pas-
sou para 604 indivíduos na mé-
dia do Brasil.

Mortalidade infantil
A mortalidade infantil caiu

de 12,4 por mil em 2018 para
11,9 por mil em 2019. De 1940
a 2019, a mortalidade infantil
caiu 91,9%, sendo que a taxa de
mortalidade entre 1 a 4 anos de
idade diminuiu 97,3%.

Em 1940, a taxa de mortali-
dade infantil era de cerca de
146,6 óbitos para cada mil nas-
cidos vivos; já em 2019, a taxa
foi de 11,9 por mil. A taxa de
mortalidade para crianças de até
5 anos caiu de 212,1 por mil para
14 por mil nesse mesmo perío-
do, sendo que cerca de 85,6%
das crianças que não chegam aos
5 anos morreram no primeiro
ano de vida e 14,4% entre 1 e 4
anos de idade.

A meta dos Objetivos do De-
senvolvimento Sustentável
(ODS) para o Brasil é de, até
2030, reduzir a mortalidade
neonatal para, no máximo, cin-
co por mil e a mortalidade de
crianças menores de 5 anos
para, no máximo, oito por mil.
(Agencia Brasil)

STF autoriza remarcação de
concursos por crença religiosa

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu  na quinta-feira
(26) autorizar a realização de
provas de concursos públicos
em datas e horários que não
constam nos editais por moti-
vos de crença religiosa. A dis-
cussão envolve a participação
dos adventistas nas etapas das
seleções, cuja crença estabe-
lece que o dia de sábado deve
ser guardado, ou seja, não deve
ser dedicado a atividades como
trabalho, entre outras.

Após três sessões de julga-
mentos, por 7 votos a 4, a Corte
entendeu que as provas podem
ser remarcadas para outra data

que não consta no edital, desde
que a mudança não cause prejuí-
zos para a administração públi-
ca e à preservação da igualdade
na seleção dos candidatos.

De acordo com os ministros,
a possibilidade pode ser garan-
tida com base no Artigo 5º, in-
ciso VIII, da Constituição. Pelo
dispositivo, “ninguém será pri-
vado de direitos por motivo de
crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei”.

O entendimento foi forma-

do com os votos dos ministros
Edson Fachin, Alexandre de
Moraes, Luís Roberto Barro-
so, Cármen Lúcia, Rosa We-
ber, Ricardo Lewandowski e o
presidente Luiz Fux. Dias To-
ffoli, Nunes Marques, Gilmar
Mendes e Marco Aurélio fica-
ram vencidos.

A questão foi decidida no jul-
gamento de dois processos. A
primeira ação julgada envolveu
um adventista que passou em pri-
meiro lugar na prova escrita de
um concurso público, mas não
participou do exame de aptidão
física, umas das fases para ser
aprovado, porque o teste foi

marcado em um sábado. Ele fez
um requerimento para realizar a
prova física em outro dia, mes-
mo sendo em outro estado, mas
o pedido não foi aceito pela or-
ganização do concurso.

O outro caso envolve uma
professora que passou em con-
curso público para atuar na edu-
cação básica de São Bernardo do
Campo (SP).  Durante o estágio
probatório, houve acúmulo de
90 faltas ao trabalho. Ela alegou
que, por ser adventista, não po-
deria trabalhar às sextas-feiras,
após o pôr do sol, quando inicia
o período de guarda do sábado.
(Agencia Brasil)

Supremo não permitirá desconstrução
da Lava Jato, afirma Fux

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Luiz Fux, disse  na quinta-feira
(26) que a Corte não permitirá a
desconstrução da Lava Jato. Ele
destacou a mudança recente que
prevê a análise, daqui em diante,
de todos os processos criminais
pelo plenário como iniciativa
nesse sentido.

Em junho, os ministros do
Supremo aprovaram, por una-
nimidade, uma iniciativa de Fux
e devolveram das turmas para

o plenário a competência ori-
ginária para julgar inquéritos e
ações penais.

“O Supremo Tribunal Fede-
ral não permitirá que haja a des-
construção da Operação Lava
Jato”, afirmou Fux. “Todas as
ações penais e todos os inquéri-
tos passaram para responsabilida-
de do plenário porque o Supre-
mo Tribunal Federal tem o dever
de restaurar a imagem do país ao
patamar de dignidade, de cidada-
nia, de ética e de moralidade do

próprio país”, acrescentou.
As declarações foram dadas

durante palestra de abertura do
14º Encontro Nacional do Po-
der Judiciário, promovido pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), órgão também presidido
por Fux.

Em sua fala, o ministro ci-
tou como exemplo a ser evitado
a Operação Mãos Limpas, na Itá-
lia, que segundo ele passou por
um processo de desconstrução
por meio de ataques à atuação do

Judiciário e de iniciativas que
enfraqueceram leis de combate
à corrupção.

Fux defendeu a atuação do
juiz Sergio Moro e do Ministé-
rio Público Federal (MPF) no
desmonte do esquema de desvi-
os em contratos da Petrobras.
Para aumentar a eficiência do
combate à corrupção, o minis-
tro defendeu o endurecimento
das leis do país “no plano da co-
erção e da reparação de danos”.
(Agencia Brasil)

A Advocacia-Geral da
União (AGU) editou uma sú-
mula garantindo que candidatos
possam apresentar diploma de
graduação para assumir cargos
de nível médio técnico, desde
que o curso de nível superior
seja na mesma área do conhe-
cimento do cargo pretendido.
A Súmula nº 86/2020 foi pu-
blicada  na quinta-feira (26) no
Diário Oficial da União.

“A exigência de escolarida-
de de nível médio, para fins de
concurso público, pode ser
considerada atendida pela com-

AGU: nível superior vale
como comprovação em

concurso para nível médio
provação, pelo candidato, de
que possui formação em cur-
so de nível superior com
abrangência suficiente para
abarcar todos os conhecimen-
tos exigíveis para o cargo de
nível técnico previsto no edi-
tal e dentro da mesma área de
conhecimento pertinente”, diz
o documento.

A súmula é o documento
que registra o entendimento de
um órgão a respeito de um
tema específico para promover
a uniformidade de ações e de-
cisões. (Agencia Brasil)

Contra garimpo ilegal, Polícia Federal
deflagra Operação Rêmora

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou na quinta-feira  (26) a
Operação Rêmora, que visa
desarticular uma associação
criminosa suspeita de coorde-
nar atividade de garimpo ile-
gal na Terra Indígena Ianomâ-
mi, na Amazônia.

A pedido da 1ª Vara da Jus-
tiça Federal, em Roraima, três
mandados de busca e apreensão

estão sendo cumpridos após
manifestação favorável do Mi-
nistério Público Federal.

Segundo a PF, as investiga-
ções foram iniciadas em 2018,
“após uma ação do Exército
abordar suspeitos que estari-
am levando pessoas, manti-
mentos e materiais diversos
em um caminhão para áreas de
garimpo às margens do rio

Uraricoera”.
Duas pessoas são suspei-

tas de serem responsáveis pela
exploração de garimpo ilegal
localizado na área Ianomâmi.
A PF informou que elas con-
tariam com maquinário e bal-
sas para a extração de ouro na
região, recrutando e gerenci-
ando garimpeiros e mergulha-
dores em suas atividades.

Há suspeitas de que elas
seriam responsáveis também
pela logística e pelo envio de
insumos e materiais, como
combustíveis,  al imentos e
equipamentos de forma a via-
bilizar tais práticas por outros
garimpeiros da região. Entre
eles, um terceiro suspeito que
foi alvo da operação de quin-
ta-feira.(Agencia Brasil)

Petrobras quer investir US$ 46 bi em
exploração e produção até 2025

O Conselho de Administra-
ção da Petrobras aprovou o Pla-
no Estratégico para o quinquê-
nio 2021-2025 (PE 2021-25).
Entre as metas figura o investi-
mento de US$ 46 bilhões em
exploração e produção de petró-
leo nos próximos cinco anos,
dos quais US$ 32 bilhões (ou
70%) serão direcionados à ca-
mada pré-sal. A decisão foi to-
mada na quarta-feira (25), no

Rio de Janeiro.
“A alocação está aderente ao

nosso posicionamento estraté-
gico, com foco em ativos de
classe mundial em águas profun-
das e ultraprofundas, as quais
somos donos naturais, tendo em
vista a qualidade do capital hu-
mano, estoque de conhecimen-
to tecnológico e capacidade de
inovar”, informa a nota divulga-
da pela estatal.

Nos próximos cinco anos,
está prevista a entrada em ope-
ração de 13 novos sistemas de
produção, sendo todos alocados
em projetos em águas profundas
e ultraprofundas.

Para 2021, estima-se uma
variação da produção de 4%
(para mais ou para menos) em
relação a 2020. Para esse cálcu-
lo, estão sendo considerados as
vendas de ativos deste ano e os

impactos associados à covid-19.
A Petrobras informou ainda

que se compromete a reduzir as
emissões de gás carbono, por meio
de medidas como reinjeção de di-
óxido de carbono nos reservatóri-
os petrolíferos, ganhos de eficiên-
cia energética nas refinarias e re-
dução da queima de gás natural em
flare (ou seja, a queima do gás as-
sociado ao óleo retirado do sub-
solo). (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A DIRETORIA DO SINDICATO PATRONAL DAS CÂMARAS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO PRÉVIA,
ARBITRAGENS E SOLUÇÕES DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO. “SINDCAMMEDCON”, PELO SEU PRESIDENTE ABAIXO ASSINADO, VEM CONVOCAR
TODA A CATEGORIA DOS PROPRIETÁRIOS DE CÂMARAS DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO PRÉVIA,
SOLUÇÃO DE CONFLITOS EXTRAJUDICIAIS E ARBITRAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA
A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL NO DIA 02/12/2020, ÁS 18:00HS. EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
COM 50% DOS ASSOCIADOS HABILITADOS E SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÁS 18:30HS. COM
QUALQUER QUANTIDADE DE ASSOCIADOS PRESENTES HABILITADOS, COM A SEGUINTE ORDEM
DO DIA: 1. ELEIÇÕES DOS NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA, E DO CONSELHO FISCAL,
CONFORME ART. 19 E 42 DO PRESENTE ESTATUTO. 2. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS QUE SE
FIZEREM NECESSÁRIAS POR DETERMINAÇÃO DA ASSEMBLÉIA. 3. REGISTRO DE CHAPAS: O
REGISTRO DE CHAPAS DEVE SER ENCAMINHADO PARA A SECRETARIA DO SINDCAMMEDCON,
EM HORÁRIO COMERCIAL, NO ENDEREÇO CONSTANTE NESTE EDITAL, ATRAVÉS DE CARTA
REGISTRADA COM “AR”. ATÉ O DIA 01/12/2020. 4. INFORMAÇÕES E CONTATO: MAIORES
INFORMAÇÕES PODEM SER OBTIDAS ATRAVÉS DOS TELEFONES 11-2157-3005 E 9.5076-4135 EM
HORÁRIO COMERCIAL OU PELO E-MAIL-sindcammedcon@gmail.com São Paulo, 27 de novembro de
2020. ORLANDO CONCEIÇÃO SANTOS  - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DESENVOLVIMENT O EMPRESARIAL, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 27.529.058/0001-83 com sede na Rua Latif Fakhouri, nº 646, 3º
andar, Vila Santa, São Paulo, SP, – CEP: 04367-010, através de sua Presidente no
exercício, Sra. Magna Viviane Stigliani, pelo presente EDITAL e na forma de seu
Estatuto Social, CONVOCA a todos os seus associados para a Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do artigo 18° e seguintes de seu Estatuto Social, que se
realizará na Rua Latif Fakhouri, nº 646, 3º andar, Vila Santa, São Paulo, SP, – CEP:
04367-010, em 14 de dezembro de 2020, em 1ª convocação, com a maioria absoluta
dos associados - às 18h00, e em 2ª convocação, com qualquer número de associados
- às 19h00, para deliberar a seguinte ordem do dia: I) Recondução do Conselho de
Administração aos cargos de Presidente e Vice-Presidente; II) Nomeação de um
membro do Conselho de Administração- Secretária; III) Recondução do Conselho
Fiscal. São Paulo, 26 de novembro de 2020.   Magna Viviane Stigliani - Presidente

25ª Vara Cível, do Foro Central Cível-SP. EDITAL  DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1027787-22.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). LEILA HASSEM DA PONTE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VGG CONSTRUTORA
LTDA,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 00.248.026/0001-53; e JULIO CESAR COSTA
GOMES, Brasileiro, Empresário,portador da carteira de identidade RG 21.379.544-9 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF 126.863.778-52, que Bakus Negócios e Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.188.240/0001-48, lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial,
objetivando a quantia de R$ 1.052.941,07 ( um milhão e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais
e sete centavos); para 11/03/2016, representada por ( Nota Promissória). Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião
em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais acrescidas de correção monetária e
juros de 1% ( um por cento ) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorrido os prazos supra,
no silêncio será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo-SP.

J - 27 e 28/11

Geneseas Holding S.A.
CNPJ: 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
O Conselho de Administração da Geneseas Holding S.A. (“Companhia”) convida os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do dia 04 de dezembro de 2020, na sede social da Companhia, localizada 
na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.955, 1º andar, conjunto 12, sala C, Vila Olímpia, CEP 04548-005, Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, Brasil, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da Companhia, no montante 
de, no mínimo, R$37.650.000,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) e, no máximo, R$ 44.150.000,00 (quarenta e 
quatro milhões, cento e cinquenta mil reais), e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; e (ii) consolidação do Estatuto 
Social da Companhia. Informações Gerais: Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas conforme ordem do dia 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Poderão participar da Assembleia os Acionistas titulares de ações 
emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores mediante apresentação de instrumento de mandato, nos 
termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Conselho de Administração.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
GPX MARKETING ESPORTES LTDA., situada em São Paulo/SP à Av. do Guacá, 859 – 
Lauzane Paulista, CEP 02435-001, Inscrita no CNPJ nº 04.483.157/0001-76, Inscrição 
Estadual ISENTA e Inscrita no Município de Juquitiba sob nº de CCM - 4343, DECLARA para 
os devidos fins, o extravio de dois Talões de Notas Fiscais de Serviço série “A” de nº 0001 a 
0050, e nº 0051 a 0100, referente à Prefeitura Municipal de Juquitiba. Por esse motivo a 
empresa não se responsabiliza pelo uso indevido dos mesmos.            (25, 26 e 27/11/2020)

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CNPJ/ME nº 05.341.549/0001-63 / NIRE 35.300.314.611

Ficam os senhores acionistas da TARPON INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) convocados 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro 
de 2020, às 10:00 horas (“Assembleia Geral”), na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 
Torre I – Capital Building, conjuntos nº 121, 122, 123 e 124, 12º andar, CEP 05679-010, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da Companhia 
em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), mediante capitalização de parte da reserva de 
plano de opções de ações da Companhia, com base no balanço patrimonial da Companhia 
levantado em 30 de setembro de 2020, passando o capital social dos atuais R$ 1.000.000,00  
(um milhão de reais) para R$ R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), sem a emissão de 
novas ações, nos termos do artigo 169, §1º, da Lei das S.A.; (ii) redução do capital social 
da Companhia, no montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), tendo em vista os 
acionistas o julgarem excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do artigo 173 da Lei 
das S.A., passando o capital social da Companhia dos atuais R$ 9.000.000,00 (nove milhões de 
reais) para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem o cancelamento de ações, com restituição 
do valor da redução do capital social aos acionistas da Companhia, em moeda corrente 
nacional, de forma proporcional às suas respectivas participações acionárias no capital social da 
Companhia, sendo a efetivação da redução do capital sujeita ao término do prazo de oposição 
de credores quirografários previsto no artigo 174 da Lei das S.A.; e (iii) ratificação do valor do 
capital social da Companhia e do número de ações em que se divide previstos no atual artigo  
5º do Estatuto Social, tendo em vista que tais valores se manterão no caso de aprovação das 
matérias previstas nos itens (i) e (ii) acima, não sendo necessário ajuste. A Companhia solicita 
aos senhores acionistas que pretendam tomar parte na Assembleia Geral ora convocada que 
apresentem, na data da sua realização: (a) comprovante expedido, na forma do artigo 126 
da Lei das S.A., pela instituição depositária das ações escriturais de sua titularidade, até 5 
(cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral; (b) instrumento de mandato e/
ou documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista, devidamente 
regularizado na forma da lei e do Estatuto Social; e (c) relativamente aos acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva 
participação acionária, emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão 
competente, no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral. Os 
instrumentos de mandato deverão (i) (a) para o caso de acionistas pessoas físicas, ter sido 
outorgados em conformidade com as disposições do artigo 126, §1º da Lei das S.A., (b) para 
o caso de acionistas pessoas jurídicas, ser outorgados nos termos de seus atos constitutivos 
e de acordo com as regras do Código Civil Brasileiro, (c) para acionistas que sejam fundo 
de investimento, ser outorgados nos termos de seus atos constitutivos e de acordo com as 
regras do Código Civil Brasileiro; (ii) apresentar firmas reconhecidas; e (iii) ser acompanhados 
dos documentos que comprovem poderes de representação e identidade do outorgante e do 
outorgado. A Companhia receberá cópia dos documentos acima referidos a ser encaminhada 
via correio eletrônico (ri@tarpon.com.br) ou apresentada presencialmente, em ambos os casos 
até o momento de abertura dos trabalhos da Assembleia Geral. Os senhores acionistas ou seus 
representantes legais deverão comparecer à Assembleia Geral munidos de documentos que 
comprovem a sua identidade e/ou os seus poderes, conforme o caso. Todos os documentos 
pertinentes à ordem do dia a serem analisados ou discutidos na Assembleia Geral, incluindo 
este Edital de Convocação, encontram-se disponíveis aos senhores acionistas, a partir desta 
data, na sede social da Companhia. São Paulo, 24 de novembro de 2020. JOSÉ CARLOS REIS 
DE MAGALHÃES NETO - Presidente do Conselho de Administração.
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BANCO PAULISTA S.A.

CNPJ nº 61.820.817/0001-09 - NIRE 3.530.003.478-3
Convocação - Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a Realizar-se em 03 de Dezembro de 2020

Ficam convocados os acionistas do Banco Paulista S.A., para a Assembleia Geral Conjunta Ordinária e Extraordinária a ser realizada
na sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 2º andar, no dia 03/12/2020 às 11h, a fi m de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: I - AGO: (a) exame, discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações fi nanceiras da
Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; II - AGE: (a) deliberar sobre a aceitação da RENÚNCIA do cargo de
diretor do Banco Paulista S.A.; (b) extinção do Comitê de Auditoria; (c) alteração dos Artigos 12º e 13º do estatuto social da Sociedade;
(d) reformulação e consolidação do estatuto social da Sociedade para refl etir as deliberações constantes desta assembleia, se aprovadas;
(e) eleição de um membro para o cargo de diretor, sem designação especial; (f) eleição dos membros do Comitê de Remuneração com
mandato até a AGO de 2021; (g) autorização para os administradores da Sociedade praticarem todos os atos necessários à implementação
das deliberações da ordem do dia; e (h) outros assuntos. São Paulo, 25/11/2020. Marcelo de Toledo Guimarães - Diretor Presidente.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
em Recuperação Judicial

CNPJ/MF 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421 - Companhia Aberta
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da Segunda Emissão

Ficam convocados os titulares das Debêntures Não Conversíveis em Ações da Segunda Emissão de Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação 
Judicial (“Emissora”) para a Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) que será realizada, em primeira convocação, em 11/12/2020, às 10h, de modo 
parcialmente digital, presencialmente na sede do Agente Fiduciário na Rua Ramos Batista, nº 152, cj. 61, Vila Olímpia, São Paulo- SP, e por meio de sistema 
eletrônico, a distância, conforme informações gerais abaixo indicadas, para deliberar sobre: (i) a proposta de quitação do crédito extraconcursal e demais 
obrigações decorrentes das Debêntures, na forma encaminhada pela Emissora, através da dação em pagamento de ações da Emissora, registrada na B3 sob o 
ticker VIVR3, sendo o preço de emissão das referidas ações, calculado com base na média dos 30 (trinta) pregões anteriores a Reunião do Conselho de 
Administração que deliberar pelo referido aumento de capital. Na hipótese de aceitação desta proposta, as garantias outorgadas em favor dos debenturistas e 
ainda não consolidadas em nome do Agente Fiduciário, serão automaticamente liberadas para a Viver; (ii) a renegociação da forma de pagamento dos 
honorários advocatícios, nos termos do subitem “c” do item “B. Honorários de Êxito” da proposta do escritório GTA - Gustavo Tepedino Advogados, a fim de que o 
mesmo seja pago pelos Debenturistas da seguinte forma: (a) substituição do indexador de correção de IGP-M para IPCA; (b) pagamento de R$ 180.000,00 (cento 
e oitenta mil reais), devidamente corrigidos pela variação acumulada do IPCA entre 17.11.2020 e a data do pagamento, em D+5 do evento de liquidez ou 
10.05.2020, o que ocorrer primeiro; (c) pagamento de R$ 142.347,05 (cento e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), devidamente 
corrigidos pela variação acumulada do IPCA entre 17.11.2020 e a data do pagamento, em D+5 do outro evento de liquidez ou 10.05.2020, o que ocorrer primeiro; 
(d) caso os pagamentos previstos nos itens “b” e “c” não sejam efetuados até o dia 10.05.2020, as condições pactuadas nos itens “a” a “c” perdem efeito, retornando 
às condições anteriores a esta renegociação; (iii) o pagamento pelos Debenturistas, da remuneração do Agente Fiduciário e reembolso de despesas vencidas em 
10.07.2020 e inadimplidas pela Emissora; (vii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar todos os atos necessários à realização, 
formalização, implementação e aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas, em especial assinar os boletins de 
subscrição das ações que serão emitidas para fins de dação em pagamento, bem como todos os documentos para garantir a liberação das garantias não 
exercidas até esta data; e (b) celebrar eventuais contratos, aditamentos, conforme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à implementação das 
deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas. (viii) Outros assuntos de interesse da comunhão de Debenturistas. Informações Gerais: 
1. Observado o disposto no artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão encaminhar até o dia útil anterior à data de realização da 
Assembleia Geral de Debenturistas, ao Agente Fiduciário, para o e-mail agente@liminedtvm.com.br cópia dos seguintes documentos: (a) documento de 
identidade do representante legal ou procurador; (b) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas e seja representado por 
um procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais; (c) caso o 
Debenturista seja pessoa jurídica, documentos de representação, incluindo contrato social e/ou estatuto social e demais documentos de eleição dos diretores/
administradores, devidamente atualizados, obedecidas as condições legais. 2. No dia de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, os Debenturistas 
deverão se apresentar no local acima indicado com 30 (trinta) minutos de antecedência munidos de documento de identidade e dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail. 3. Alternativamente, em virtude dos impactos causados pela pandemia da COVID-19, incluindo as restrições impostas ou 
recomendadas pelas autoridades com relação a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, o Agente Fiduciário disponibilizará, em caráter excepcional, 
sistema eletrônico para participação e votação remota, como alternativa para viabilizar a participação à distância dos Debenturistas na Assembleia Geral de 
Debenturistas. 4. A participação e votação dos Debenturistas remotamente se dará por meio da plataforma digital Zoom Meeting (“Plataforma”), devendo ser 
observados os procedimentos descritos abaixo. Para participar via Zoom Meeting, os Debenturistas interessados devem entrar em contato com o Agente 
Fiduciário no e-mail agente@liminedtvm.com.br, para: (i) enviar os documentos de representação necessários (especificando o nome da pessoa natural que 
estará presente pela plataforma digital), indicados no item 1 das Informações Gerais deste Edital de Convocação, em formato PDF; e (ii) receber as credenciais de 
acesso e instruções para sua identificação durante o uso da Plataforma. O acesso via Plataforma estará restrito aos Debenturistas que se credenciarem, nos termos 
aqui descritos (“Debenturistas Credenciados”). 4.1 Por questões operacionais, recomenda-se que os Debenturistas que tiverem interesse em participar da 
Assembleia Geral de Debenturistas via Plataforma, enviem e-mail e documentos, conforme instruções acima, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas da realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ressalvado que, caso não seja possível o envio neste prazo, poderão participar da Assembleia Geral de 
Debenturistas os Debenturistas que o fizerem em até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos. 5. A alternativa à participação 
via Plataforma é a participação presencial (observadas as restrições à circulação aplicáveis em virtude da COVID-19). Os convites individuais para admissão e 
participação na Assembleia Geral de Debenturistas serão remetidos aos endereços de e-mail que enviarem a solicitação de participação e os documentos na 
forma referida acima. 6. Os Debenturistas Credenciados que participarem via Plataforma de acordo com as instruções do Agente Fiduciário serão considerados 
presentes à Assembleia Geral de Debenturistas, e assinantes da ata e do livro de presença, que se fará através da plataforma do Clicksign. 10. Este Edital e demais 
informações complementares sobre as regras e procedimentos de participação via Plataforma, encontram-se disponível na rede mundial de computadores do 
Agente Fiduciário (www.liminedtvm.com.br), na sua página na rede mundial de computadores da Emissora (www.ri.viverinc.com.br) e na página da rede 
Emissora na CVM (www.cvm.gov.br). Todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas e não expressamente aqui definidos terão os mesmos significados a 
eles atribuídos na Escritura de Emissão. São Paulo, 26/11/2020. Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível-SP. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS,
expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1026802-82.2018.8.26.0100 ( U 395 ) O Doutor
Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Jefferson Lattari Gomes Puig e Luis Nicolau Lattari Schumann Puig
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a vaga de garagem denominada
“BX1”, localizada no Edifício Nacao, situado na Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 33, Campos Elíseos, São
Paulo-SP, com área útil de 35,090 m², área comum de 9,7805 m², área construída de 44,8705 m², fração ideal
de 1,0754%, contribuinte nº 007.009.0136-1, matrícula 109.428 do 2º R.I., alegando posse mansa e pacífica
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo-SP. J - 26 e 27/11
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1005872-15.2019.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. Faz saber a José Nilson Araújo Lima, CPF 468.239.131-34, que lhe 
foi proposta uma ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança por parte de Guiomar dos Reis Condez Gondarem Castelo, 
objetivando declarar a extinção da relação (ex locato), decretando o despejo do imóvel da Rua Dr. Zuqim, nº 666, Santana, com a condenação 
do Réu ao pagamento dos aluguéis e encargos decorrentes da locação, vencidas e as vincendas no decurso da lide, acrescidas de  multa de 
mora pactuada em 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária, até o momento efetivo da desocupação, nos termos do art. 62, I, da Lei 
8245/91. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, ficando o réu advertido do prazo 
de 15 dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, nos termos do 
artigo 344 do novo Código de Processo Civil, ou efetuar o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 
10% sobre o valor do débito atualizado. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado c urador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 23 de novembro de  2020. 
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SRN Mineração S.A. – CNPJ/ME nº 18.531.355/0001-72 – NIRE 35.300.477.553
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da Companhia convocados a se reunirem em AGOE no dia 08.12.2020, às 10:30, em formato 
semipresencial, para deliberar: (i) as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras, do exercício encerrado em 31.12.2019; 
(ii) a destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2019; (iii) a proposta de orçamento para o exercício de 2021; 
(iv) o aumento do capital social no valor de R$ 1.000.000,00; (v) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para 
refletir o novo capital social, em atenção aos aumentos de capital social anteriormente homologados. Os Acionistas poderão 
participar presencialmente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 16º andar, São Paulo-SP, ou virtualmente 
pelas ferramentas indicadas no Manual de Participação na AGOE que será encaminhado aos Acionistas. Orientações Gerais: 
Os Acionistas poderão ser representados por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista ou advogado. Os 
documentos pertinentes à matéria objeto da ordem do dia foram publicados e serão encaminhados aos acionistas, além de 
permanecerem disponíveis para consulta na sede da Companhia. A Administração. (26, 27 e 28/11/2020)
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MORE CONSULT E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 14.831.282/0001-83 - NIRE 35.226.207.659

Extrato da 24ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo assinadas: (i) Armando Marracini 
Neto, RG nº 7.495.159-2 SSP/SP, CPF sob o nº 075.823.148-24; (ii) Glaucia Helena Santos, 
RG nº 19.986.599-1, CPF sob o nº 135.230.858-45; (iii) Carlo Adriano Moratelli, RG nº 22.679.574-3,SSP/SP, 
CPF sob o nº 133.626.328-82; (iv) BRIX Participações S.A., CNPJ sob o nº 11.473.561/0001-24, neste 
ato representada por seus diretores, Sr. Armando Marracini Neto e Sr. Carlo Adriano Moratelli, acima 
qualificados; (v) Marcela Araujo, RG nº 36.234.463-2, SSP/SP, CPF sob o nº 290.993.798-46; (vi) Erika 
Andrade Monteiro Alves, RG nº 40.562.911-4 SSP/SP, CPF sob o nº 220.814.798-77; (vii) Marcelo 
Welikson, RG nº 20.280.812-7 SSP/RJ e CPF sob o nº 116.611.227-60; (viii) Antonio Carlos Almeida 
Costa, RG nº 18.448.658-0 SSP/SP, CPF sob o nº 091.609.898-23; (ix) Gustavo Moraes Garreta, 
RG nº 50.693.302-7, SSP/SP, CPF sob o nº 407.763.508-03; (x) Rodrigo Alves Braga, RG n° 37.795.951-0, 
SSP/SP, CPF sob o n° 229.768.228-08; (xi) Felipe Forte Facchini, RG nº 40.174.198-9, SSP/SP,  CPF sob 
o nº 429.962.788-10;  (xii) Denis Shuiti Ueda, RG nº 43.473.126-2 SSP/SP, CPF sob o nº 339.377.308-93; 
(xiii) Raphael Assed Vianna Barbosa, RG nº 21.204.649-4 SSP/RJ, CPF sob o nº 160.709.207.75; e 
(xiv) Leonardo Paixão dos Anjos, RG nº 28.572.046-6 SSP/SP, CPF sob o nº 276.632.148-97. Na qualidade 
de únicos sócios da More Consult e Participações Ltda., CNPJ sob o nº 14.831.282/0001-83. Resolvem, 
por unanimidade, alterar o Contrato Social da Sociedade da seguinte forma: I. Redução do Capital Social 
- Aprovaram a redução do capital social da Sociedade em R$ 200.000,00 por considerarem  excessivo ao 
objeto social,  passando-o de R$ 210.000  para 10.000,00 mediante o cancelamento de 200.000 quotas de 
emissão da Sociedade. A redução do capital social da Sociedade, será realizada de forma desproporcional 
em favor da sócia BRIX Participações S.A., mediante o cancelamento de 200.000 quotas de sua titularidade, 
de modo que esta receberá, a título de restituição, o equivalente a R$ 1,00 por quota, totalizando o montante 
de R$ 200.000,00. Após a redução do capital social, a sócia BRIX Participações S.A. retirar-se-á da 
Sociedade. Em virtude da redução do capital social altera-se o caput da Cláusula 5ª do contrato social da 
Sociedade e consolida o contrato social. São Paulo, 17 de novembro de 2020. Os sócios.

CIA. COMERCIAL, INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA PRADA
C.N.P.J. nº 51.459.642/0001-94 - NIRE 35.3.0004857.1

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extaordinária, de 20/10/2020
Horário: 10h. Local: Av. Senador Queirós, 274 - 3º andar, conj. 31, SP/SP. Presença: Acionistas em 
número legal. Deliberações: a) Aprovação, por unanimidade, da distribuição de dividendo no total 
de R$ 7.999.975,85, que será paga a partir de 05/11/2020; b) Aprovação, por unanimidade, da 
alteração da redação do Artigo 6º dos Estatutos Sociais que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 6º - As ações da Sociedade serão inscritas unicamente nos Livros de Registros de Ações 
Ordinárias e de Ações Preferenciais. Parágrafo Único - A transferência de propriedade de ações 
serão registradas nos Livros de Transferências de Ações Ordinárias e de Ações Preferenciais”. 
As cautelas de ações ordinárias e preferenciais emitidas serão extintas a partir de 21/10/2020. Ata 
registrada na JUCESP 457.732/20-9 em 29/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL IX - VILA PRUDENTE - 4ª VARA
CÍVEL - Avenida Sapopemba nº 3740 - Vila Diva - CEP 03145-000 - Fone: (11)
2154-0162 -  São Paulo-SP -  E-mai l : v lp rudente4cv@tjsp. jus .br  -  EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1010584-29.2016.8.26.0009 . A MMª
Juiza de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de
São Paulo, Dr. CLAUDIA RIBEIRO, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a MARTA
FERREIRA , RG 5.864.187, CPF 678.738.208-15, que lhe foi proposta uma ação
de DESPEJO por FALTA de PAGAMENTO cumulado com COBRANÇA por par te de
HAMILTON JOSÉ LATKA, na qual figura como corré G.F. SILVA EVENTOS ME,
relativamente ao imóvel situado na Rua Planalto da conquista, nº 86, Jd. Indepen-
dência, cujo débito no ajuizamento do feito importava em R$35.534,80, pleiteando
também o pagamento de parcelas que se vencerem no curso desta, mais multa,
correção monetária, juros, além de custas, honorários e demais cominações legais.
Estando a ré fiadora MARTA FERREIRA, em lugar incerto e não sabido, foi deferida
a CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
PURGUE a MORAou CONTESTE o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros
os fatos alegados e ciente de que não havendo manifestação lhe será nomeado
CURADOR ESPECIAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de
novembro de 2020. Eu, Raquel Barreto de Araújo Oliveira, Escrivã Judicial, subscreví.

27 e  28/11

COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 2ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 6º andar - salas nº 611/613 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: 2171-
6070 / 71 / 73  - São Paulo-SP - E-mail:  sp2cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO
- Prazo de 20 dias - Processo nº 0041450-16.2020.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. RODRIGO
RAMOS, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a FLORISMAR FERREIRA SILVA,
CPF 016.704.325-05, que por este Juízo tramita de uma ação de CUMPRIMEN-
TO DE SENTENÇA movida por ICOMON TECNOLOGIA LTDA. Encontrando-se
a(o) ré(u) em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
PAGUE a quantia de R$2.862,89 (setembro/2020), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda,
que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua  IMPUGNAÇÃO. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de novembro de 2020.

27 e  28/11

Edital para conhecimento geral - Prazo de 30 dias. Processo nº 1018986-78.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Domingos de Siqueira 
Frascino, na forma da Lei, etc. Faz saber a quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração de Regime 
de Bens movida por Thiago Rigonati Dias, CPF 42543303839, e Gabrielle Rigonati Dias, CPF 356.376.498-04 por meio da 
qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. Os autores são casados desde 27/02/2020, 
conforme certidão de casamento do Cartório de Registro Civil do Distrito de São Mateus, São Paulo/SP, matrícula 115352 
01 55 2020 3 00013 249 0003825-12, cujo regime é o da Comunhão Parcial de Bens. Pretendem os autores a alteração de 
seu regime de casamento para o da Separação de Bens, nos termos do artigo 1687 do Código Civil. Para o conhecimento 
de eventuais interessados na lide, foi determinada a expedição de edital com prazo de 30 dias, a contar da publicação no 
Órgão Oficial, nos termos e para os fins do art. 734, § 1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de novembro de 2020. 

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1038640-25.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 03ª Vara Cível, 
do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio Salvetti D´Angelo, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Terrara Beija Flor SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ. 09.343.227/0001-04, na pessoa de seu representante 
legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por Condomínio Terrara  Subcondomínio Edifício, 
objetivando se abster de praticar por parte da Ré de qualquer ato que venha a obstruir o uso da área de direito do condomínio, 
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial. Encontrando-
se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de novembro 
de 2020. 

EDITAL DE CITAÇÃO ? PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO  
Nº 0010294-88.2012.8.26.0100 (USUC 281) A Doutora Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, 
MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Ozeias Vieira da Silva e Maristela Vieira da Silva ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o terreno localizado na Rua Cunha Porã, nº 165 Jardim Clélio, Distrito de Itaquera - São 

no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.  

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1109474-50.2018.8.26.0100. A Dra. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de Direito da 39ª Vara 
Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei. Faz Saber a Felipe Bittencourt de Carvalho, CPF 054.799.467-22, que Bunge 
Alimentos S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréus Arca S.A. Agropecuária e outros, 

de Dívida e seu Primeiro Aditamento. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 

valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela exequente (Art. 344 do NCPC).                     B 27 e 28/11

Citação - Prazo 20 dias - Proc. nº 1004300-86.2017.8.26.0100. A Dra. Daniela Pazzeto Meneghine 
Conceição, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Perrone e Perrone 
Indústria e Comércio de Artefatos Metalúrgicos Ltda EPP, CNPJ 03.787.692/0001-58, na pessoa de seu 
representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, ajuizou uma Ação 
com Procedimento Comum Cível, objetivando condenar a ré ao pagamento de R$ 20.811,12 (dez/2016), 
corrigidos e acrescido de encargos legais, referente ao débito das faturas de fornecimento de energia 
elétrica do imóvel situado à Rua Soluções do Lar, 132, sala 02, Rio Cotia/SP (Instalação MTE0013031 
- cliente 10009082), bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando 

 
20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel, ocasião que será nomeado curador 
especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

                    B 27 e 28/11

Citação - Prazo 20 dias - Processo n° 1010256-31.2018.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível 
- Foro Regional IX - Vila Prudente, na forma da Lei. Faz Saber a Supermercado Megga Eireli - Epp. CNPJ 09.268.795/0001-98. na 
pessoa de seu representante legal e a Youssef  Giahd. CPF 238.280.898-52, que Banco Santander (Brasil) S/A, ajuizou uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 150.590,10 (set/2018), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário  
n° 0083000021260306504. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a citaçã

de revelia (art. 257 inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de setembro de 2020.   B 27 e 28/11

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0045982-33.2020.8.26.0100) - Processo principal: 
1127009-31.2014.8.26.0100, requerida por Instituto de Imunologia e Oncologia S/S Ltda contra Medline 
Assistência Médica Ltda. A Dra. Flavia Poyares Miranda,Juíza de Direito da 28ª Vara Cível - Foro Central Cível. 
Faz Saber a Medline Assistência Médica Ltda, CNPJ 02.080.928/0001-59, na pessoa de seu representante legal, 
que foi Rejeitado Liminarmente os embargos à execução opostos, com fundamento no artigo 918, inciso II, 
do Novo Código de Proces o Civil, condenando a ré ao pagamento de R$ 114.961,34 (out/2020), corrigidos 
monetariamente, bem como a custas, honorários advocatícios e demais cominações. Estando a executada em 

voluntário do débito, sob pena de ser acrescido de multa no percentual de 10% e honorários advocatícios de 10% 
(art. 523, § 1º e 3º do C.P.C.). Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para 
que a executada, independente de penhora ou nova intimação, ofereça suas impugnações (art. 525 do C.P.C.). 

Mondo Holding S.A. - CNPJ/ME nº 32.754.215/0001-94 - NIRE 35.300.531.434
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convidados os acionistas da Mondo Holding S.A. (“Companhia”) para participarem da Assembleia Geral Extraordi-
nária da Companhia, a realizar-se no dia 07.12.2020, 16h, Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, térreo, Edifí-
cio Thera Corporate, São Paulo/SP, CEP 04571-010, a fi m de examinar, discutir e votar acerca da seguinte ordem do dia: 
(i) eleger a nova diretoria; (ii) alterar os poderes dos diretores da Companhia; (iii) prestação, pela Companhia, de garantia 
fi dejussória na forma de fi ança, em favor dos titulares das debêntures, em garantia do fi el, pontual e integral pagamento e 
cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas pela Autopass S.A., 
CNPJ/ME nº 07.140.538/0001-40, que será emissora das debêntures, no âmbito da 1ª emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fi dejussória, em série única da Autopass S.A., 
no valor total de R$120.000.000,00, sendo certo que as debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restri-
tos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16.01.2009; (iv) autorização à diretoria eleita ou aos seus 
procuradores, para praticar(em) todos e quaisquer atos e celebrar(em) todos e quaisquer os documentos necessários e/ou 
convenientes à prestação da Fiança e/ou à realização da emissão e/ou da oferta restrita; e (v) ratifi cação de todos e quais-
quer atos já praticados pela Companhia ou por seus procuradores para a prestação da fi ança e/ou a realização da emissão 
e/ou da oferta restrita. São Paulo/SP, 26.11.2020. Mondo Holding S.A. Ikatu Administração e Participações S.A.

EUE EQUIPAMENTOS URBANOS ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ/ME nº 24.334.944/0001-63 - NIRE 35229761100

Ata da Reunião de Sócios realizada em 23/11/2020.
Data: 23/11/2020, às 10h. Local: Na sede social da Sociedade, na Av.Brigadeiro Faria Lima, 1.616, conj. 
1.206, SP/SP, CEP 01451-001. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação devido à 
presença da totalidade dos Sócios, conforme disposto no artigo 1.072, §2º, da Lei 10.406/02 (“Código 
Civil”). Presença: (i) Mude Mobiliários Urbanos Desportivos Ltda., CNPJ 04.512.986/0001-30, com 
sede na Av. João Cabral de Mello Neto, 850, Bloco 3, Sala 1602, Barra da Tijuca, CEP 22775-057, 
RJ/RJ, neste ato representada por seu sócio administrador Marcus Vinicius Guedes de Moraes Correia; 
e (ii) Eduardo Farah, RG 35.928.487-5 SSP/SP, CPF 410.500.438-71, únicos Sócios da sociedade 
empresária limitada denominada “EUE Equipamentos Urbanos Esportivos Ltda.”, com seus atos 
societários constitutivos arquivados na JUCESP, NIRE 35229761100, em sessão de 08/03/2016, 
CNPJ 24.334.994/0001-63 (“Sociedade”). Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da 
Sociedade, na forma do artigo 1.082, II, do Código Civil. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 
Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os Sócios aprovaram, por unanimidade, sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, a redução do capital social da Sociedade, ainda não integralizado, dos 
atuais R$ 2.688.000,00, para R$ 100.000,00, proporcionalmente à participação dos Sócios na Sociedade, 
sem a necessidade de diminuição do valor nominal das quotas, dispensando-se os Sócios de quaisquer 
prestações ainda devidas. Os Sócios declaram, neste ato, que o capital social da Sociedade, no valor atual 
de R$ 100.000,00, foi totalmente integralizado em moeda corrente do país nesta data. Suspensão dos 
trabalhos e lavratura da ata. Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
SP, 23/11/2020. Mude Mobiliários Urbanos Desportivos Ltda. Marcus Vinicius Guedes de Moraes 
Correia - Sócio-Administrador. Eduardo Farah, Marcus Vinicius Guedes de Moraes Correia - 
Administrador. Eduardo Farah - Sócio-Administrador.

Pangeia Participações S.A.
(Em Organização)

Extrato da Ata de Assembleia Geral 
de Constituição de Sociedade 

Anônima Realizada em 12.03.2020
Hora, Data, Local: 12.03.2020, às 08hs, Avenida 
Queiroz Filho, nº 1700, conjunto 30B, São Paulo/SP. 
Deliberações: Aprovado o Estatuto Social e a 
Constituição da Companhia. Presidente: Alex Oliveira 
de Souza, Secretário: Adriano Silva dos Anjos. JUCESP 
NIRE nº 3530055292-0 em 16.07.2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gomara Tecnologia S.A.
(Em Organização)

Extrato da Ata de Assembleia 
Geral de Constituição de Sociedade 

Anônima Realizada em 06.12.2019
Hora, Data, Local: 06.12.2019, 08hs, Avenida Quei-
roz Filho, 1700, conjunto 30B, Vila Leopoldina, São 
Paulo/SP. Deliberações: Aprovado o Estatuto Social 
e a Constituição da Companhia. Presidente: Alex Oli-
veira de Souza, Secretária: Adriano Silva dos Anjos. 
JUCESP NIRE 3530054921-0 em 12.02.2020. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

 Cyrela Pompéia Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 35.221.113.532 - CNPJ/MF 08.504.527/0001-65

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 04.11.2020, às 10 horas, na sede social, Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, nº 555, 1º 
andar, sala 1001 – parte, Vila Leopoldina, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
Celso Antonio Alves, Secretária: Sigrid Amantino Barcelos. Deliberações Aprovadas: 1.Com fundamento 
no artigo 1.082 e seus incisos, do Código Civil, a redução do capital social em R$ 1.200.000,00 considerados 
excessivos em relação ao objeto social, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas da sócia Cyrela Brazil 
Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá, o valor da redução em moeda corrente do 
país, a título de restituição do valor das quotas canceladas, passando o capital social de R$ 10.557.438,00 para R$ 
9.357.438,00, dividido em 9.357.438 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar e fi rmar todos os 
documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 04.11.2020. Sócia: Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações: Celso Antonio Alves e Sigrid Amantino Barcelos - Procuradores.



Volta de cobrança do IOF sobre
crédito renderá cerca de R$ 2 bi

PÁGINA 6 Nacional
Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2020

O retorno da cobrança do
Imposto sobre Operações Finan-
ceiras (IOF) sobre operações de
crédito renderá cerca de R$ 2
bilhões em um mês, disse na
quinta-feira (26) o secretário
do Tesouro Nacional, Bruno
Funchal. A alíquota zero, que
acabaria no fim de dezembro,
acabou  na quarta-feira(25)
por meio de uma medida provi-
sória editada pelo presidente Jair
Bolsonaro .

Com a MP, quem pegou di-
nheiro emprestado numa opera-
ção de crédito voltará a pagar
3% ao ano (empresas) e 6% ao
ano (pessoas físicas) sobre o
valor contratado, mais uma alí-
quota fixa de 0,38% por ope-
ração. Zerada para baratear a
concessão de crédito durante a

pandemia do novo coronavírus,
a cobrança de IOF foi retoma-
da para custear a isenção da ta-
rifa de energia aos consumido-
res atingidos pelo apagão de
três semanas no Amapá.

Segundo Funchal, a antecipa-
ção da medida em um mês não
estava planejada e ocorreu por
uma contingência, porque o IOF,
por tratar-se de um imposto re-
gulatório, tem efeito imediato
sobre a arrecadação quando é
reajustado. “É claro que o ide-
al é você ter algo planejado,
mas teve uma eventualidade
que foi a questão do Amapá e,
para as ações de novas despe-
sas poderem ser feitas, pela
LRF, Lei de Responsabilidade
Fiscal, era necessária uma com-
pensação”, disse.

Também na quarta-feira, o
governo editou medida provisó-
ria com crédito de R$ 80 mi-
lhões ao Ministério de Minas e
Energia (MME). Funchal, no
entanto, não explicou a divergên-
cia de valores entre os R$ 2 bi-
lhões de arrecadação com o IOF
e o valor repassado ao MME.
Apenas disse que o governo agiu
de forma conservadora, para evi-
tar desrespeitar a LRF.

Inflação
Sobre o impacto da inflação

sobre a gestão da dívida pública,
Funchal disse que a recente alta
no preço dos alimentos é tran-
sitória e não preocupa. “A gente
tem confiança no time do Ban-
co Central. Isso aí está bem con-
trolado e claramente foi uma si-

tuação dessa inflação momentâ-
nea por conta de mudanças de
padrão de consumo durante a
pandemia”, declarou.

Segundo o relatório de dívi-
da pública, divulgado ontem, cer-
ca de 25% da Dívida Pública
Federal é corrigida pela inflação
Essa é a proporção de títulos
corrigidos pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) na dívida total.

Em relação aos elevados vo-
lumes de vencimentos da dívida
pública em 2021, o secretário
do Tesouro afirmou estar prepa-
rado. Ele reiterou que o órgão
está recompondo o colchão da
dívida pública, reserva financei-
ra para pagar vencimentos caso
as condições de mercado se
agravem. (Agencia Brasil)

Plano para economia envolve aprovação
de reformas, diz secretário do Tesouro

O plano para conter a dívida
pública e alavancar o crescimen-
to da economia em 2021 envol-
ve a aprovação, nas próximas se-
manas, de reformas paradas na
Câmara e no Senado, disse na
quinta-feira (26) o secretário do
Tesouro Nacional, Bruno Fun-
chal. Ele negou qualquer diver-
gência entre o Ministério da Eco-
nomia e o Banco Central (BC) e
informou que o projeto fiscal
existe e está em andamento.

Segundo Funchal, a equipe
econômica trabalha para que o
Senado aprove, após o segundo
turno das eleições municipais, as
propostas de emenda à Consti-
tuição emergencial (PEC) e do
Pacto Federativo. A primeira
PEC introduz gatilhos para se-
gurar os gastos públicos quando
a dívida pública atinge níveis al-
tos. A segunda descentraliza re-
cursos da União para estados e
municípios.

Na Câmara dos Deputados,
informou o secretário, o minis-
tério trabalha para a aprovação
do projeto de lei que libera o uso
de dinheiro parado em fundos
públicos para o pagamento de
despesas. Funchal também citou
o projeto que concede autono-
mia ao BC e liberaliza diversos
marcos regulatórios.

Alinhamento
Em relação ao Banco Cen-

tral, Funchal reiterou que o Mi-
nistério da Economia está “to-
talmente alinhado” com a auto-
ridade monetária. “Todos fazem
parte do mesmo governo”, de-
clarou Funchal em entrevista
para explicar o déficit primário
de R$ 3,56 bilhões em outubro.

Na quarta-feira (25), Cam-
pos Neto defendeu, em evento
promovido por cooperativas de
crédito, a necessidade de reto-
mada das reformas estruturais e

de um plano fiscal para contro-
lar o crescimento da dívida públi-
ca depois do fim da pandemia de
covid-19. Mais tarde, o ministro
da Economia, Paulo Guedes, res-
pondeu e disse que a equipe eco-
nômica já tem um plano e pediu
que o presidente do BC apresen-
tasse o seu, caso tivesse um.

Reformas
Em comunicado que analisa

o déficit primário de outubro, o
Tesouro Nacional voltou a pedir
reformas fiscais para que os gas-
tos com o enfrentamento da pan-
demia do novo coronavírus não
transbordem para 2021. Na ava-
liação do órgão, somente com a
continuidade das reformas es-
truturais – administrativa, emer-
gencial e do Pacto Federativo –
o Brasil conseguirá crescer de
forma sustentável e com juros
baixos a partir do próximo ano.

“Somente desta forma, a re-

tomada do crescimento observa-
da neste segundo semestre de
2020 e esperada para 2021 po-
derá se traduzir em avanço sus-
tentável para 2022 em diante, ba-
seado nos investimentos priva-
dos, que são geradores de empre-
go e renda. Sem reformas estru-
turais e com desgaste das regras
fiscais, o cenário é oposto a este,
com alta do juro e baixo cresci-
mento”, ressaltou o texto.

Sem citar uma eventual ex-
tensão do auxílio emergencial
para 2021, o comunicado reite-
rou que não existe espaço fiscal
para medidas que criem brechas
para furar o teto federal de gas-
tos. “O país já parte de um endi-
vidamento elevado em relação
aos seus pares. Não há espaço
para medidas que dificultem o
processo de consolidação fiscal
e fragilizem a regra do teto de
gastos”, concluiu a nota do Te-
souro. (Agencia Brasil)

O governo federal lançou
na quinta-feira (26) duas novas
plataformas que devem conso-
lidar a digitalização de docu-
mentos oficiais e atos nor-
mativos no âmbito da adminis-
tração pública. Em cerimônia no
Palácio do Planalto, que contou
com a participação do presiden-
te Jair Bolsonaro e de outras au-
toridades, o ministro-chefe da
Secretaria Geral da Presidência,
Jorge Oliveira, apresentou al-
guns detalhes do Sistema Úni-
co de Processo Eletrônico em
Rede (SUPER.BR) e do proje-
to CodeX.

O primeiro é uma platafor-
ma que vai integrar e conectar
todos os órgãos da administra-
ção direta e indireta, incluindo
ministérios, autarquias, funda-
ções, universidades, institutos
e outras entidades, por onde
deve tramitar todo o tipo de
documento oficial, como pro-
cessos administrativos, memo-
randos, ofícios, atos normati-
vos e despachos diversos.

“Vários órgãos do governo
faziam seus processos de ma-
neira estanque e nós estamos
convergindo para uma única
tela, um único ambiente, com
requisito de segurança, cum-
prindo requisitos legais de
proteção de dados e, principal-
mente, a capacidade de dar
transparência, efetividade e
agilidade”, afirmou Oliveira.

Atualmente, o fluxo admi-
nistrativo não está integrado
entre os vários sistemas de
gestão documental em uso no
governo federal. O principal de-
les é o Sistema Eletrônico de In-
formações (SEI), criado original-
mente pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), e
que tem sido usado por parte do
órgãos do Poder Executivo. Po-
rém, alguns órgãos ainda pos-
suem seu próprio sistema in-
terno ou nem sequer utilizam
processo eletrônico em suas
tramitações administrativas de
forma completa.

“Nós temos um nível de
burocracia muito grande ainda
na administração. Foi natural
durante um processo de con-
trole, mas hoje, com o incre-
mento tecnológico, nós temos
condições de ter ferramentas
viáveis, que permitam que os
serviços sejam mais fáceis,
mais ágeis e mais acessíveis”,
enfatizou o ministro-chefe da
Secretaria Geral da Presidên-
cia. Jorge Oliveira explicou
que o SUPER.BR foi constru-
ído a partir da base do SEI, mas
levando em conta também dis-
positivos contidos em diversos
outros sistemas já utilizados
em outros órgãos, como o Sa-
piens, da Advocacia Geral da
União (AGU), que faz a ges-
tão de todos os documentos,

Governo cria
plataformas de

gestão de
documentos e

divulgação de atos

processos e fluxos administra-
tivos do órgão e é tido como
um dos mais modernos em
operação no país.

Previsto para entrar em
operação em dezembro deste
ano, em fase piloto, o
SUPER.BR é um sistema é
multiplataforma e responsivo,
e pode pode ser utilizado a par-
tir de celulares, notebooks e
desktops de duas telas. Segun-
do o governo, a ferramenta se-
gue os critérios da Lei de Aces-
so a Informações (LAI) e per-
mitirá diferentes níveis de as-
sinatura por parte de usuários,
como certificado digital na nu-
vem e biometria.

Em uma parceria com o
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), o SUPER.BR pode-
rá ser adotado por estados e
municípios e outras entidades
públicas interessadas na digi-
talização total dos processos
administrativos.

Já o projeto CodeX, tam-
bém anunciado durante a ceri-
mônia desta quinta-feira, con-
siste em um sistema que deve-
rá disponibilizar todas as nor-
mas federais em um único lu-
gar, de forma atualizada e aces-
sível aos cidadãos. Isso inclui
leis, decretos, instruções nor-
mativas, portarias e outros atos
públicos de toda administração
federal. Por meio de inteligên-
cia artificial, a plataforma será
capaz, por exemplo, de atuali-
zar uma portaria ou instrução
normativa sempre que um novo
decreto editado pelo presiden-
te, ou até uma nova lei sancio-
nada, altere alguma regra em
vigor em normas específicas.

O ministro Jorge Oliveira
destacou que a integração en-
tre as plataformas vai dar mais
agilidade e transparência ao
serviço público. “As normas
serão produzidas no
SUPER.BR, enviadas automa-
ticamente no Diário Oficial da
União, que alimenta imediata-
mente o CodeX. Antes, cada
órgão produzia sua norma em
um sistema diferente”.

Revogaço
Ainda durante a cerimônia,

o presidente Jair Bolsonaro
assinou o oitavo “revogaço” de
decretos e atos normativos que
perderam a eficácia legal, mas
ainda estavam em vigor. Des-
de o início do governo, em
2019, cerca de 3,3 mil decre-
tos desse tipo já foram revo-
gados. Um projeto de lei, de
iniciativa do Poder Executivo,
pretende determinar a revoga-
ção de 1,2 mil leis que também
perderam a efetividade jurídi-
ca, mas seguem no ordena-
mento legal brasileiro.  (Agen-
cia Brasil)
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Preços da indústria tiveram em
outubro maior alta desde 2014: 3,40%

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a inflação
de produtos na saída das fábricas,
registrou alta de preços de
3,40% em outubro. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), essa é a
maior taxa da série histórica da
pesquisa, iniciada em janeiro de
2014. Em setembro, a taxa havia
ficado em 2,34%. Já em outubro
de 2019, a taxa foi de 0,60%.

Com o resultado de outubro
deste ano, o IPP acumula taxas de

inflação de 17,29% no ano e de
19,08% em 12 meses, também
as maiores da série histórica.

Em outubro, 23 das 24 ativi-
dades industriais pesquisadas ti-
veram alta de preços em seus
produtos. A exceção foi a in-
dústria farmacêutica, com de-
flação (queda de preços) de
2,06%. Entre os setores com
inflação, os destaques foram
indústrias extrativas (9,71%),
metalurgia (4,93%), alimen-
tos (4,60%) e outros produtos

químicos (4,52%).
Entre as quatro grandes ca-

tegorias econômicas da indús-
tria, a maior alta foi observada
nos bens intermediários, isto é,
os insumos industrializados usa-
dos no setor produtivo, com taxa
de 5,01%. “Se a gente olha os
dez produtos dentro de bens in-
termediários, que mais influen-
ciaram o resultado, seis são ali-
mentos: dois derivados de soja,
dois derivados da cana-de-açú-
car, carne suína e rações. Os cin-

co primeiros têm o efeito de
uma demanda externa que está
pressionando os preços no mer-
cado internacional, mas também
do câmbio”, explica o pesquisa-
dor do IBGE Alexandre Brandão.

Os bens de capital, isto é, as
máquinas e equipamentos usados
no setor produtivo, tiveram alta
de preços de 2,69%. Já os bens
de consumo tiveram altas de
1,27% nos bens semi e não du-
ráveis e de 0,97% nos bens du-
ráveis. (Agencia Brasil)

Déficit primário do Governo Central
atinge R$ 3,56 bilhões em outubro

Em um mês tradicionalmen-
te marcado por superávit nas
contas públicas, a retração eco-
nômica provocada pela pandemia
do novo coronavírus fez o Gover-
no Central – Tesouro Nacional,
Banco Central e Previdência So-
cial – encerrar outubro com dé-
ficit primário de R$ 3,563 bi-
lhões. Apesar de ser o pior de-
sempenho registrado para o mês
desde 2015, quando o déficit che-
gou a R$ 13,189 bilhões, o re-
sultado veio bem melhor que o
estimado pelo mercado.

As instituições financeiras
pesquisadas pelo Prisma Fiscal,
publicação do Ministério da
Economia com analistas de mer-
cado, estimavam que o resulta-
do negativo ficaria em R$ 44,1
bilhões no mês passado. Depois
de terem caído 2% (descontada
a inflação) em setembro, as re-
ceitas totais do Governo Central
voltaram a subir em outubro, re-
gistrando alta de 9,8% acima da
inflação em relação ao mesmo
mês do ano passado.

O déficit primário representa
o resultado negativo nas contas
do governo desconsiderando os
juros da dívida pública. De janei-
ro a outubro, o resultado negati-
vo do Governo Central totalizou
R$ 680,974 bilhões, valor re-
corde da série histórica para o
período. Nos mesmos meses do
ano passado, o déficit somava
R$ 63,854 bilhões.

No acumulado de 12 meses,
o déficit primário chega a R$

725,6 bilhões, o equivalente a
9,8% do Produto Interno Bruto
(PIB). Para 2020, o Ministério
da Economia projeta resultado
negativo de R$ 844,3 bilhões
para o Governo Central, o equi-
valente a 11,7% do PIB.

Receita
Em relação à receita, o Te-

souro Nacional afirma que a for-
te alta verificada em outubro se
deve a receitas não administra-
das, que dependem do pagamen-
to de tributos. Elas cresceram
R$ 12,4 bilhões acima da infla-
ção, na comparação com o mes-
mo mês do ano passado, moti-
vadas principalmente pela recu-
peração da atividade econômica.

Os tributos que mais regis-
traram aumento na arrecadação
foram o Imposto de Renda, re-
lacionado à elevação dos rendi-
mentos do trabalho, e o Progra-
ma de Integração Social (PIS) e
a Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social (Co-
fins). No caso do PIS/Cofins, a
alta está relacionada à recupera-
ção das vendas, que voltou aos
níveis anteriores à pandemia de
covid-19.

A arrecadação líquida da Pre-
vidência Social cresceu R$ 6,2
bilhões acima da inflação em
outubro em relação ao mesmo
mês de 2019. As receitas não
administradas, no entanto, recu-
aram R$ 5,1 bilhões (desconta-
da a inflação) na mesma compa-
ração, motivada principalmente

pela diminuição do pagamento
de dividendos de estatais ao Te-
souro durante a pandemia de co-
vid-19 e pela queda na produção
de petróleo.

Coronavírus
Mesmo com a recuperação

em outubro, as receitas líquidas
do Governo Central acumulam
queda de 11,6% de janeiro a ou-
tubro descontada a inflação. O
recuo reflete a crise econômica
provocada pela pandemia do
novo coronavírus, que paralisou
a produção e o consumo duran-
te algumas semanas.

Além da queda nas receitas,
o aumento de despesas com o
enfrentamento da pandemia da
covid-19 tem pressionado o
crescimento do déficit primário.
Por causa do estado de calami-
dade pública aprovado pelo Con-
gresso em março, o Governo
Central está dispensado de cum-
prir a meta de déficit primário de
R$ 124,1 bilhões para este ano.

Segundo os números do Te-
souro, as medidas associadas à
pandemia aumentaram as despe-
sas em R$ 29,8 bilhões no mês
passado. A maior despesa decor-
re do auxílio emergencial, que
totalizou R$ 21 bilhões. Em se-
gundo lugar, vem o aporte de R$
5 bilhões do Tesouro ao Fundo
Garantidor de Operações, que
garante empréstimos para micro
e pequenas empresas.

A ajuda aos estados e muni-
cípios consumiu R$ 3,6 bilhões

em outubro, depois que a última
parcela de R$ 15,03 bilhões da
ajuda total de R$ 60,2 bilhões
foi paga em setembro. O Tesou-
ro ainda desembolsa recursos
para reforçar os sistemas de saú-
de dos governos locais e com-
pensar a queda nos repasses dos
Fundos de Participação dos Es-
tados e dos Municípios.

Reformas
Mesmo com autorização

para gastar mais, o Tesouro fez
um apelo para a continuidade das
reformas estruturais, de modo a
preservar o teto federal de gas-
tos, a única âncora fiscal que res-
tou no Orçamento de 2020. Se-
gundo o órgão, é necessário re-
tomar os esforços de prosseguir
com as reformas administrativa,
do pacto federativo e emergen-
cial depois do fim da pandemia,
caso contrário haverá danos para
a sociedade e para a economia.

“A retomada do processo de
consolidação fiscal passa pela
garantia de que despesas tempo-
rárias não se tornem permanen-
tes e pela discussão sobre o cres-
cimento das despesas obrigató-
rias, reduzindo as incertezas so-
bre a trajetória futura do gasto
público e robustecendo nossas
regras fiscais, como o teto de
gastos, base da ancoragem das
expectativas, da recente queda de
juros no Brasil e do aumento da
confiança dos agentes econômi-
cos”, informou o Tesouro, em
comunicado. (Agencia Brasil)


